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 Slumstormere, bandekrig, halalhippier, hipstere, 
gadedrenge og autonome. Slum, øko, sorte firkant, 18. 
maj 1993, Distortion og cortados. Meget er blevet sagt, 
gjort og tænkt om og i området omkring Blågårds Plads. 
 Nu har du mulighed for at gå på opdagelse og 
blive klogere på det ikoniske røde boligbyggeri Blågården 
og området omkring. Med 10 personlige fortællinger for-
talt af beboere, brugere og hangarounds får du lov til at 
komme lidt tættere på de mennesker, der bor og færdes 
her til daglig. Hjem til Blågården sætter fokus på de en-
kelte mennesker og på fællesskabet, som opstår mellem 
dem. Det er ikke mediernes eksperter, der i generelle 
vendinger udtaler sig om livet i socialt udsatte områder, 
men derimod hverdagseksperter – med alt fra 2–30 års 
kendskab til området, der med deres egne ord og oplevel-
ser sætter ord på det liv, som de lever i denne del af byen. 

 De personlige fortællinger befinder sig på sær-
ligt udvalgte steder - det er din opgave at finde dem. Så 
tag din hjemmedreng, hjerteven, gudfar eller en cortado i 
hånden og gå på tur i området! 
 For at komme i gang kan du enten hente pod-
casten ”Hjem til Blågården” via din smartphone, eller gå 
på biblioteket på Blågårds Plads og låne mp3-afspiller og 
høretelefoner. På midtersiderne i denne folder finder du 
et skattekort, der leder dig på sporet af historierne, så 
snup den bare med. Nyd turen gamle gadedreng, slum-
stormer eller provinsprins!

HJEM TIL
Blågården 

Projektbeskr ivelse Projektbeskr ivelse

-  En  l ydvandr ing  om b land t  ande t  kær l ighed, 
dronn ing  Margre t he  & en  ensom baggårdshøne
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Områdets his tor ieOmrådets his tor ie

 Blågården er bygningerne, der omkranser 
Blågårds Plads og strækker sig helt fra Nørrebrogade til 
Åboulevarden og fra Peblinge Dosseringen til Assistens 
Kirkegården. Boligerne, som vi kender dem i dag, blev 
bygget fra 1979 til 1985. 
 Frem til 1970’erne blev området omkring Blågårds 
Plads betragtet som noget af Københavns værste slum 
og blev i folkemunde omtalt som ”Sorte firkant”. Der er 
flere bud på dette navn; ét går på, at området på en sane-
ringsplan fra 1971 blev markeret med en sortbrun farve, 
ét andet går på, at der lå et gammelt jernstøberi, som 
sodede områdets bebyggelse til. Saneringen af området 
i 1970’erne til begyndelsen af 1980’erne var gennemgri-
bende og medbragte mere lys og luft i gårdene.

 I dag er Blågården en af de største danske bo-
ligforeninger, der i alt består af 863 boliger, en række 
erhvervs- og beboerlokaler og store, åbne gårde. 

Ekstra info: I 1706 overtog prins Carl (Frederik 4.s bror) 
landstedet, Blågården. Carl opførte et lystslot på stedet 
med pavilloner og lysthuse i en kunstfærdig park –   egen-
navnet Blågården stammer fra slottets tag, der var blåligt.

Områdets 
h i s t o r i e
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På Blågårdens Bibliotek møder Moham-
med dronning Margrethe, som er iført 
blå frakke og hat.

Som 12-årig er Anne og de andre unger 
fra Sorte Firkant med til at etablere og 
besætte Byggeren og Børnenes Befriede 
Butik. 

Jasmin på 8 år fortæller om sit ynd-
lingssted i Blågården – en lille hengemt 
oase. Her er både høns og en begravet 
løve.

Fortællerne
01

Mohammed

Anne Jasmin

For tællerne For tællerne

I Blågården er der ingen marker. Alligevel 
kan Niels fortælle om mange fællestræk 
med det landsbyliv i Østjylland, hvor han 
kommer fra. Og så er der noget med et 
puslebord.

Niels

Ninas historie om kærlighed afslører, 
hvorfor der er et gult kryds i vejkanten 
på Baggesensgade. 

Nina
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Stine er postbud på Nørrebro, og hendes 
yndlingsrute er i Blågården. Hun kender 
alle husnumrene udenad, og engang 
blev hun inviteret på date.

Onsdag er Senaas yndlingsdag, og hun 
har altid pænt tøj på. 

18-årige Julius har hele sit liv haft væ-
relse med udsigt over Blågårds Plads. 
Herfra holder han øje med landsbyen 
Nørrebro og alle dens indbyggere.

Fortællerne
02

Stine

Senaa

Julius

For tællerne For tællerne

Fatima kender alle i sin opgang. Over en 
kop marokkansk myntethe fortæller hun 
om naboskab, moderskab og liv i gården.

Som 16-årig stiller Gül sig op foran en 
hel demonstration og taler de lokale 
hjemløses sag.

Fatima

Gül
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Fællesskabet 
H Ø R T

Fællesskabet HØRT Fællesskabet HØRT

 HØRT er holdet bag lydvandringen Hjem til Blågår-
den. Vi er en organisation, som arbejder i krydsfeltet mel-
lem kunst og samfund. Vi arbejder med borgerinddragelse 
gennem en teoretisk, innovativ og kunstnerisk tilgang og 
bruger kunstens rum og værktøjer til at samle borgerne 
og sætte fokus på samtiden. Vi danner nye demokratiske 
fællesskaber, der styrker dialogen og det mellemmenne-
skelige engagement ved at sætte fokus på folks person-
lige fortællinger. 
 Personlige fortællinger er en vigtig del af vores 
sameksistens. Historiefortælling er en af de stærkeste 
traditioner i menneskers møde med hinanden og sig selv: 
den mundtlige fortælling kan både formidle og inspirere, 
skabe erkendelse og handling. Og den er demokratisk i 

sin form, fordi den giver alle mulighed for at tage ordet. 
Dermed får vi alle sammen adgang til at sætte ord på den 
verden, der omgiver os.  
 Vi har med en faglig baggrund og erfaring inden-
for retorikvidenskab, konfliktløsning, minoritetsstudier 
og komparative kulturstudier, teatervidenskab og sce-
nekunst kompetencerne til at skabe helstøbte involve-
rende kulturelle arrangementer, som tager højde for folks 
forskelligheder og samtidig inviterer til aktiv deltagelse. 
 HØRT har stået for idé, udvikling og afvikling. 
Det har vi gjort i samarbejde med en masse fantastiske 
mennesker, som I kan læse om på de næste par sider. 
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Samarbejds-
p a r t n e r e

 Julie Thing er radiojournalist, som arbejder med 
dokumentar og lydvandringer. Med sin mikrofon vækker 
hun glemte og nye historier til live. Hun har en master i 
radio fra Goldsmiths University i London og har lavet seje 
historier om alt fra en kinesisk lille lomme på Frederiks-
berg til den kompromisløse kvindelige bodybuilder Tama-
ra. Julie har produceret alle fortællingerne til lydvandrin-
gen, og det er vi rigtig glade for. 

www.juliething.com

 Clémence Wambergue er en fransk arkitekt og 
scenograf. Hun er uddannet fra den parisiske arkitektskole 
La Villette og fra det hollandske Delft Universitet. Sidste 
sommer var vi så heldige, at hun flyttede til København, 
og HØRT har brugt hende som fast huskunstner lige siden. 
Hun står blandt andet for vores grafiske udtryk og sceno-
grafi – senest på dette projekt. Og på sidelinjen af det hele 
kører hun sin helt egen franske undergrundsbistro.

www.clemencewambergue.com

 Kunster Anna Gammelgaard & arkitekt Emilie 
Thalund har sammen skabt en workshop for børnene i 
Blågården i forbindelse med lydvandringens release d. 
2. maj. Det er der kommet nogle fine kunstværker ud af. 
Anna & Emilie er mega seje og har tidligere lavet nytæn-
kende kunstworkshops for børn. Tjek dem ud her.

www.annagammelgaard.com
cargocollective.com/emiliethalund

Anna Gammelgaard & Emilie Thalund

Clémence Wambergue

Julie Thing

Samarbejdspar tnere Samarbejdspar tnere
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Sponsor

Tak til

Nørrebro Event  Crew

Sponsor & Tak

 Interkulturelt Center arbejder for at styrke og 
forøge de interkulturelle kompetencer i det danske sam-
fund. De beskæftiger sig med kulturmøder på græsrodsni-
veau og arbejder for at etablere  kreative samarbejder på 
tværs af kulturer. Kernen i Interkulturelt Centers tværkul-
turelle samarbejde er gensidig forståelse og respekt. 

www.ikc.dk

Interkulturelt Center Det Gode Naboskab, fsb, er en boligsocial indsats 
i fire almene boligafdelinger på Indre Nørrebro; Blågår-
den, Ågården, Murergården og Prater. Det Gode Naboskab 
arbejder for at øge trivsel og tryghed i området igennem 
en lang række aktiviteter, som udføres i samarbejde med 
Københavns Kommune, NGOér, foreninger, beboere og 
afdelingsbestyrelserne. Aktiviteterne ligger inden for ind-
satsområderne børn, unge & familier, kultur & fritid og 
beboernetværk, demokrati & inddragelse. 

www.detgodenaboskab.dk

Områdefornyelsen Nørrebro arbejder på en kulturel, so-
cial og fysisk fornyelse af kvarteret. Sammen med lokale 
kræfter vil Områdefornyelsen gøre det mere attraktivt at 
leve, arbejde og opholde sig på Nørrebro. 

www.facebook.com/omraadefornyelsennoerrebro

Det Gode Naboskab

Områdefornyelsen Nørrebro

Samarbejdspar tnere

EKS-SKOLENS TRYKKERI ApS
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