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Indledning

jekt, f.eks. boligselskaber, boligforeninger, 
kommuner m.fl. 

Rapporten består af to dele. Først præsen-
teres projektets erfaringer i overvejende 
kronologisk rækkefølge, således at man 
kan følge projektet, som det blev gennem-
ført fra start til slut. Herefter følger en 
række konkrete anbefalinger.

Med denne rapport ønsker Gemeinschaft 
og Den Trygge Kommune også at sige tak til 
alle involverede  — ikke mindst til guiderne 
i Gellerupparken Afaf, Anett, Elsebeth, En-
gin, Fatina, Finn, Helle, Ilham og Israa.  

Projektet har overordnet haft et tredelt 
forløb. Fase 1: etableringen og forbere-
delsen, fase 2: selve udførelsen af vandrin-
gerne og fase 3: forankring. 

Pilotprojektet Fra stigma til sted er blevet 
til i samarbejde med Projekt UDENFOR, 
Den Trygge Kommune, Aarhus Kommune, 
Det Kriminalpræventive Råd og Gemein-
schaft. Fra stigma til sted fik i aarhusiansk 
sammenhæng den konkrete udform-
ning Bag om blokken – Vandrehistorier i 
Gellerup. Projek tet tog sin form fra foråret 
2013 og frem til Aarhus Festuge i septem-
ber, hvor Bag om blokken havde premiere. 

Det overordnede formål med pilotprojek-
tet var at udvikle og afprøve en model for 
byvandringer i såkaldte særligt udsatte 
boligområder (SUB-områder) baseret 
på lokale guider og med henblik på, at 
sådanne byvandringer kunne bidrage til at 
afstigmatisere områderne. 

Denne rapport fortæller om de indhøste-
de erfaringer og tilføjer et sæt konkrete 
anbefalinger. Rapporten har til formål at 
dele projektets erfaringer med andre, som 
måtte være interesseret i et lignende pro-

Udførelse ForankringForberedelse

Det virker stigmatiserende på 

både børn og voksne, hvis de 

udpeges til at bo i en såkaldt 

ghetto. Det er jo et positivt 

fokus, der er brug for … 

Joy Mogensen, borgmester i Roskilde



8 9

Baggrund

guider — også kendt som Poverty Walks — 
fungeret som sparrings- og videnspartner 
i forhold til udviklingen af konceptet om 
byvandringer i SUB-områder. 
 
Bag om blokken er Fra stigma til steds 
konkrete udmøntning i Gellerup. I Bag om 
blokken har beboere i Gellerup fungeret 
som guider på byvandringer i deres eget 
lokalområde. Ønsket har været at lave 
et projekt, som kunne åbne Gellerup for 
resten af Aarhus og skabe større indsigt i et 
SUB-område gennem selvsyn og person-
lige fortællinger. Det skulle gøre det muligt 
for udenforstående at forholde sig til et 
omdiskuteret boligområde på en menings-
fuld måde. Bag om blokken er altså et pro-
jekt for hele Aarhus, ikke kun for Gellerup. 

Projektets sigte har været dobbelt  — på 
den ene side at give deltagerne på van-
dringerne et mere nuanceret forhold til 
Gellerup og på den anden side at bruge 
Gellerups beboere som ressourceperso-
ner. Guiderne har selv skullet præsentere 
området, deres forhold til det og deres 
fortællinger og har dermed fået mulighed 
for at vise deres eget billede af Gellerup 
frem. 

Motivationen for projektet har ligget i den 
fornyede debat om konsekvenserne af 
ghettoisering i Danmark. Ønsket har været 
at finde en kreativ måde at modvirke 
stigmatisering af SUB-områder på, idet de 
ofte forbindes med høje kriminalitetsra-
ter, lave uddannelsesniveauer og en over-
repræsentation af etniske minoriteter. Der 
er udpeget i alt 40 af disse SUB-områder 
i Danmark i 2013, og projektets grundidé 
har været at modvirke den overvejende 
negative fortælling om livet i disse om-
råder. Fortællinger, som kan være med til 
at forstærke andre borgeres manglende 
viden om disse boligområder og lyst til at 
bevæge sig ind i dem, hvilket igen kan øge 
et særligt udsat boligområdes isolering fra 
den omkringliggende by. 

Fra stigma til sted er ikke baseret på et 
kompliceret metodisk greb. Tvært imod. 
Projektet kobler i al sin enkelhed blot 
byvandringers stigende popularitet i de 
senere år med SUB-områder: Hvis folk er 
interesseret i byvandringer, hvorfor så ikke 
gennemføre dem i de ukendte landskaber, 
som disse byområder for de fleste men-
nesker udgør?

Projekt UDENFOR har i kraft af sin erfa-
ring fra byvandringer med hjemløse som 

Jeg tænkte med det samme, jeg opdagede, at der var byvandring, at det 
var en spændende mulighed for at se ind i en verden, jeg ikke vidste så 
meget om. Man hører en masse i medierne, men det siger jo ikke noget 

om, hvordan det virkelig er at bo i en ghetto. 
Mette, gæst på vandring
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De samarbejdspartnere, som har været 
involveret i Fra stigma til sted, er Gemein-
schaft, Projekt UDENFOR, Aarhus Kom-
mune i form af Gellerupsekretariatet og 
HotSpotcentret, Brabrand Boligforening 
i form af beboerrepræsentanter, Aarhus 
Festuge og Gellerup Museum. 

Projektet er finansieret af Det Krimi-
nalpræventive Råd med en yderligere 
dækning af praktiske omkostninger fra 
Aarhus Kommune. 
 
Fra stigma til steds samarbejdspartnere 
har været vigtige for, at Bag om blokken 
kunne blive en succes, specielt i forhold 
til rekruttering af guider, træningsforløb, 
promovering, billetsalg mv. I første omgang 
har det været helt essentielt at kunne 
trække på beboernetværk i området — 
især beboerrepræsentanter fra Gellerup 
og Toveshøj — til at rekruttere guider. Det 
havde været svært for udenforstående 
at få kontakt til guider, både på grund af 
manglende netværk og kendskab til lokale 
kommunikationskanaler og manglende 
kendskab til mulig interesse og egnethed 
hos potentielle guider.
 
Bag om blokken har kunnet trække på 
erfaringer med alternative byvandring-
er gennem Projekt UDENFORs koncept 

Forberedelse

 Poverty Walks. Det har sparet Bag om 
blokken for mange fodfejl at have en 
samarbejdspartner med erfaring fra et 
lignende projekt.
 
Bag om blokken har desuden haft en 
vigtig samarbejdspartner i form af Aar-
hus Festuge, der har fungeret som pro-
jektets primære platform i forbindelse 
med promovering. Samtidig var festugen 
en etableret ramme at afprøve konceptet 
i, hvilket lagde et sundt pres på projektets 
fremdrift i form af deadlines. Derudover 
var Aarhus Festuge en glimrende og am-
bitiøs affyringsrampe for Bag om blokken. 
Det var med til at sprede kendskabet til 
projektet blandt de lokale beboere, og 
 festugen udgjorde en konkret anledning til 
at foretage vandringerne. 

I det følgende behandles erfaringerne fra projektets forberedelsesfase. Det drejer sig om 
kontakt til og organisering af de involverede parter, den konkrete konceptudvikling af 
projektet samt erfaringer i forhold til den generelle involvering. 

Projektet har i den indledende fase fokuseret på at sikre en effektiv organisering, en høj 
grad af involvering af lokalsamfundet, en hensigtsmæssig konceptudvikling og en klar-
hed omkring projektets grundpræmisser. 

Samarbejdspartnere

Bag om blokken er den mentale 
åbning, som kan 

understøtte helhedsplanens 
fysiske åbning. 

Trine, Gellerupsekretariatet, Aarhus Kommune

Konceptet

Det viste sig at fungere godt at have et 
gennemarbejdet udkast til et koncept med 
til det første møde med interesserede del-
tagere — med den eksplicitte betingelse, 
at konceptet skulle til debat blandt delta-
gerne. Flere af guiderne gav udtryk for, at 
det var positivt at få foreslået faste ram-
mer for projektet, der samtidig indeholdt 
et åbent rum for udvikling af de konkrete 
vandringer, som de selv skulle fylde ud. 

Ideelt set burde konceptets elementer  — dvs. 
logo, navn, promoveringstekst mv. — have 
været udviklet i samarbejde med samar–
bejdspartnere og guider for at skabe ejer-
skab og forankring. Men i kraft af projek-
tets tidsramme som pilotprojekt viste det 
sig mere konstruktivt at holde koncept-
udviklingen som en separat del af projek-
tet. Således var det muligt for koordina-
toren at levere færdige rammer omkring 
projektet, som guiderne kunne udfylde. 
Det viste sig at være en effektiv udnyttelse 
af projektperiodens begrænsede tid. Det 
er dog vigtigt at konferere med beboerne 
i det boligområde, projektet skal gennem-
føres i, for at undgå faktuelle fejl. Faktuelle 
fejl kan betyde, at projektet mister trovær-
dighed i lokalområdet.
 
Det er projektets erfaring, at der er længe-
re fra idé til færdigt koncept end først an-
taget. I forhold til promovering af projek-
tet udadtil er det således en fordel at have 
konceptets elementer på plads så tidligt i 
processen som muligt, så de kan sendes ud 
i relevante kommunikationskanaler.

Udførelse ForankringForberedelse
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Tilgængelighed og gennemsigtighed
Både tilgængelighed og gennemsigtighed 
har været vigtig i forhold til de potentielle 
guiders involvering i Bag om blokken. Det 
blev hurtigt besluttet, at det skulle være 
ukompliceret at melde sig som deltager i 
projektet, ligesom forpligtelser og forvent-
ninger til graden af guidernes engagement 
skulle stå klart fra begyndelsen. 

Et særlig vigtigt element i processen om-
kring Bag om blokken har været at fast-
holde en balance mellem de krav, der 
blev stillet til guiderne, og det udbytte, de 
kunne få. Kravene må ikke overstige og 
overskygge de muligheder og den gejst, 
som gerne skal være forbundet med at 
deltage. Der må gerne stilles krav, er pro-
jektets erfaring, men det skal være, hvad 
man kan kalde attraktive krav. Krav, der 
medfører ejerskab til projektet.

Tilgang 
Det har været en bærende idé i Bag om 
blokken, at vandringernes indhold skulle 
skabes af guiderne selv. Det var vigtigt at 
understrege dette allerede i rekrutterings-
processen, både for at give guiderne et 
indtryk af forventningerne til dem og for 
at skabe og bibeholde deres motivation for 
at deltage. Projektet har dog tilstræbt en 
balance mellem de forskellige guiders per-
sonlige fortællinger og de historiske fakta, 
som har været gode at inddrage. Med den 
grad af engagement, guiderne har udvist 
i hele forløbet, var det ikke umiddelbart 

en fare, at ruter eller fortællinger lod sig 
farve af koordinators input og facilitering. 
Tværtimod fungerede rammen som en god 
mulighed for at søge sparring i forhold til 
historiefortælling og guidetekniske aspek-
ter inden vandringernes premiere i fest–
ugen.
 
Koordinatorrollen
En udfordring i forhold til projektfacilite-
ring i et boligområde som Gellerup ligger 
i den overvældende mængde af forskel-
ligartede projekter, som hvert år foregår i 
området. Få steder i Danmark er eller har 
været oftere besøgt af projektkonsulenter 
af forskellig art, og det kan mærkes på be-
boernes tilgang og sunde skepsis over for 
endnu et projekt.

Med respekt for projektmættetheden i 
området var der dog alligevel bred enig-
hed om, at det var en fordel at have en 
udefrakommende koordinator til at løbe 
projektet i gang. Dette gælder ikke mindst 
i forhold til den tid, det har været nødven-
digt at investere i forbindelse med pro-
jektets opstart. Tid, som de involverede i 
Gellerup i mindre grad kunne afsætte på 
grund af andre forpligtelser som arbejde, 
familieliv mv. Der ligger desuden en pointe 
i, at den udefrakommende koordinator 
kan påtage sig en anden autoritet i for-
hold til træningsforløb end beboerne selv, 
som kender hinanden fra andre sammen-
hænge.

Involvering
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Projektet benyttede sig af lokale kræfter til 
at rekruttere guider. De uddelte flyers med 
information om projektet til potentielle 
guider og kontaktede samtidig eget net-
værk. Interesserede trak derefter på deres 
eget netværk, og således endte projektet 
med en blandet gruppe af guider, hvor nog-
le kendte hinanden på forhånd og andre 
ikke. 

Guidernes motivation for at deltage i 
projektet var i høj grad forbundet med at 
kunne fremvise en mere positiv version af 
deres lokalområde end det billede, de ser 
tegnet i medierne. Guiderne betragtede 
det som en god mulighed for at formidle 
deres virkelighed til andre. Samtidig var 
især de yngre guider meget opmærksom-
me på de konkrete færdigheder, de for-
ventede at kunne tilegne sig undervejs. For 
dem var det en stor motivationsfaktor, at 
projektet indeholdt muligheder for at dyg-
tiggøre sig i formidling og projektplanlæg–
ning. De lagde vægt på, at de kunne gøre 
sig erfaringer, der siden kan bruges i deres 
uddannelse og i forbindelse med andet 
frivilligt arbejde.

Uddannelsesforløbets formål var at give 
guiderne kompetencer til at formidle deres 
viden om livet og hverdagen i Gellerup. 
Fokus var hele tiden på, at det skulle være 
deres projekt, og at de selv valgte, hvad de 
gerne ville fortælle. 

Guiderne oplevede det som meget moti-
verende, at der blev skabt en konstruktiv 
ramme om projektet, idet der var taget 
hånd om den organisatoriske del. Guider-
nes store personlige engagement drev 
denne del af processen frem. De voksede 
med opgaven og udviklede sig meget i 
løbet af den intensive periode med van-
dringer. Det viste sig også at være en fordel 
at være flere guider på en vandring, fordi 
det skabte et trygt miljø at udvikle sig i, 
ligesom det senere skabte en god og ufor-
mel dynamik i forhold til publikums ople-
velse. 

Udførelse

De følgende afsnit koncentrerer sig om de elementer, som knytter sig til projektets ud-
førelse — det konkrete arbejde med byvandringerne. Der behandles emner som rekrut-
tering og uddannelse af guider samt afviklingen først af prøvevandringer og siden van-
dringernes forløb under Aarhus Festuge.

Rekruttering af guider Uddannelsesforløbet

Der måtte gerne have været flere 
træningsdage, det er fedt at blive 

klædt ordentligt på til at skulle have 
med folk at gøre på den måde. 

Fatina, 16 år, guide

Jeg har fået værktøjer til at 
håndtere og kommunikere med 

mange mennesker, det synes jeg 
virkelig er nyttigt. 

Afaf, 19 år, guide

Udførelse ForankringForberedelse

Der kommer 

konservative mennesker 

med fordomme. Det kan jeg 

lave om på!

Engin, 21 år, guide
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Workshops
Uddannelsesforløbet bestod af to 
workshops: først planlægning af rute, 
fortællinger og vandreture med ud-
vælgelse af interessante stop på ruten, 
dernæst en prøvevandring med inviteret 
publikum. Formålet med de indledende 
workshops var dels at gøre projektets 
formål og forløb helt klart for guiderne, 
dels at træne og uddanne dem til forløbet. 
Dette fik interessen til at dale hos enkelte, 
men langt de fleste forblev involveret. Der 
var stor begejstring over projektets tilgang 
med vægt på, at guiderne selv skulle plan-
lægge, fortælle og bestemme indholdet af 
vandringerne.
 
Den første workshop havde til formål at 
informere om projektet generelt samt 
udstyre guiderne med historisk viden og 
basale guidetekniske færdigheder samt 
fastlægge en skitse af ruten for byvandrin-
gerne. For at klæde guiderne bedst muligt 
på til at fortælle om både den oprindelige 
vision for Gellerup og fremtidsperspekti-
verne for området fortalte repræsentanter 
for Brabrand Boligforening og Helheds-
planssekretariatet i Gellerup om hen-
holdsvis Gellerups historie og de konkrete 
omvæltninger, Gellerup står over for med 
Helhedsplanen. En erfaren byguide un-
derviste i guideteknik og håndtering af 
grupper. Ruteplanlægningen foregik på 
kort, der var fremskaffet til formålet, og 

bestod af idéudveksling og brainstorm 
blandt guiderne i forhold til fortællinger 
og interessepunkter for gæster på vandrin-
gerne. Det var en proces præget af begej-
string og grin, som mundede ud i, at gui-
derne følte sig godt klædt på til forløbet. 
De fleste erfaringer med at guide blev dog 
gjort i forbindelse med selve vandringerne, 
og der var fra første til sidste vandring en 
stor kvalitetsmæssig udvikling.
 
Den opfølgende workshop havde til formål 
at lægge rutens stop fast samt give guider-
ne en fornemmelse af sammenhæng 
mellem fakta, fortællinger og steder. Der 
blev udvekslet historier og viden på de ud-
valgte steder på ruten. En medarbejder fra 
Projekt UDENFOR deltog for både at stille 
spørgsmål i rollen som udenforstående 
og dele fortælletekniske og guidetekni-
ske erfaringer fra hjemløsevandringer i 
København. Denne øvelse viste sig meget 
konstruktiv, men tog lang tid og krævede 
meget koncentration. Det bør man være 
opmærksom på og forsøge at imødekom-
me ved enten at dele øvelsen op i to eller 
gennemføre den meget stringent.
 
Den personlige fortælling
Det er projektets erfaring, at der med 
fordel kan bruges mere tid på det fortæl-
letekniske. Der ligger en høj grad af mo-
tivation i, at guiderne føler, de har noget 
værdifuldt at fortælle, hvilket kan hjælpes 

på vej med mere fokus på, hvad en struk-
tureret fortælling er.
 
Ud over at udstyre guiderne med viden om 
området og hjælpe dem til at finde de per-
sonlige fortællinger er det vigtigt at skabe 
et trygt miljø og en holdånd blandt guider–
ne. For flere af guiderne var det en udfor-
dring at fortælle og guide en stor gruppe 
mennesker, de ikke på forhånd kendte, 
hvor især udsigten til at fortælle person-
lige historier var en kilde til nervøsitet. 
Guidernes forhåndskendskab til hinanden 
var en stor fordel i dette arbejde, idet det 
skabte holdånd i guideteamet og dermed 
en større grad af tryghed i forhold til at 
skulle guide og fortælle. Guiderne var gode 
til at støtte og supplere hinanden under-
vejs og planlagde f.eks. øvelsesture på eget 
initiativ i forberedelsesperioden. 
 
Mange af gæsterne ønskede at lære gui-
derne at kende, hvilket skabte situa-
tioner, hvor guiderne skulle tage stilling til 
grænsen for deres åbenhed. Da projektet 
på forhånd havde overvejet dette forhold, 
var guiderne forberedt på at håndtere 
sådanne situationer. Da projektet ønsker 
at nedbryde stigmatisering, skulle guiderne 
være forberedt på at håndtere personlige 
og eventuelt politisk og religiøst ladede 
spørgsmål. Det var derfor vigtigt at lære 
guiderne at skelne mellem det personlige 
og det private. Guiderne kan med fordel 

tænke, at de inviterer gæsterne ind i de-
res personligt farvede fortællinger, men 
at det er noget andet end deres private 
fortællinger, som de ikke behøver dele 
med gæsterne. Det afgørende var, at gui-
derne var forberedt på at formidle et 
ærligt møde med deres boligområde. Det 
fungerede derfor også godt med flere gui–
der på vandringerne, fordi guiderne kunne 
støtte sig til hinanden.
 
Prøvevandring med gæster
Indledningsvis var der planlagt to 
prøvevandringer med inviteret publikum 
som en øvelse for guiderne og derefter 
en finpudsning af ruten, inden konceptet 
fik premiere i Aarhus Festuge. Den ene af 
disse prøvevandringer blev erstattet med 
en intern øvelsesvandring. Dels gav guider-
ne udtryk for et behov for mere øvelse, 
dels var det vanskeligt at skaffe prøvevan-
drere på trods af en ihærdig indsats både 
gennem de involveredes egne netværk, 
Brabrand Boligforening, Frit Oplysnings-
samfund og Aarhus Kommunes intranet. 
Selve prøvevandringen blev gennemført 
med deltagelse af seks gæster, hvilket må 
betragtes som et minimum, både når det 
gælder at give guiderne en realistisk ople-
velse af at guide en gruppe og at kunne 
give en brugbar feedback i forhold til ud-
viklingen af vandringerne. 



18 19

I samarbejde med guiderne blev der plan-
lagt seks vandringer i løbet af festugen, 
primært med udgangspunkt i, at det pas-
sede med guidernes kalendere. Samtidig 
sigtede planlægningen på at gennemføre 
vandringer på forskellige tidspunkter af 
dagen og aftenen for at ramme et så bredt 
publikum som muligt. De seks vandringer 
blev siden suppleret med yderligere to for 
at imødekomme henvendelser fra interes–
serede skoleklasser. Guidernes fleksibilitet 
viste sig vigtig i forhold til at møde en ufo-
rudset efterspørgsel.
 
De annoncerede vandringer var velbe-
søgte. Men det viste sig svært at forudsige, 
hvor stor efterspørgslen på de enkelte van-
dringer ville være. Både fordi byvandring-
er i SUB-områder er et uprøvet koncept og 
i dette tilfælde, fordi Aarhus Festuges an-
dre arrangementer skabte konkurrence om 
publikum. Det var en reel risiko, at Bag om 
blokken ville drukne i mængden af andre 
gode kulturelle tilbud til aarhusianerne. 
Først på ugen havde vandringerne om-
kring fem-ni gæster og mod slutningen af 
ugen, efter eksponering primært i lokale 
medier, op til sytten gæster pr. vandring. 
Efter festugen er der tillige gennemført 
vandringer med større skoleklasser.

Publikums feedback viste, at det var en 
styrke med den brede præsentation, dvs. 
med deltagelse af både unge og ældre gui-
der. Det er endvidere projektets erfaring, 
at det tværgenerationelle samarbejde er 
en styrke for projektets levedygtighed ud 
over prøveperioden og giver vandringerne 
både tyngde og bredde. 

Tilmelding til vandringerne var oprinde-
ligt planlagt til kun at foregå ved hjælp af 
online billetsalg, som blev arrangeret og 
sat op i samarbejde med Aarhus Festuge. 
Prioriteten var, at hverken koordinator 
eller guider skulle bruge tid på andet end 
udviklingen og gennemførelsen af vandrin-
gerne. Samtidig var tanken, at billetsyste-
met ville gøre det muligt på forhånd at få 
et overblik over, om der ville dukke gæster 
op til dagens vandring. Billetsystemet 
fungerede desværre ikke efter hensigten, 
idet det ikke lykkedes at kommunikere 
til publikum, at tilmelding rent faktisk 
var nødvendig. Det hænger til dels sam-
men med, at en stor del af informationen 
omkring projektet foregik via Aarhus 
Festuges app og gav det indtryk, at man 
blot skulle dukke op til en vandring uden 
forudgående tilmelding. Den største udfor-
dring var derfor usikkerheden om, hvor-

Vandringer under festugen

Tilmelding Gæsternes reaktioner

vidt der overhovedet ville komme gæster 
til de enkelte vandringer. Det betød, at det 
ikke var muligt at aflyse en vandring uden 
tilmeldinger, fordi der måske allige vel kom 
folk. Det er en vigtig erfaring fra projek-
tet, som også har betydning for at kunne 
bevare den energi og det momentum, som 
kommer af guidernes begejstring for van-
dringerne.

Langt de fleste gæster på vandring erne 
gav udtryk for stor begejstring for både 
projektets idé og udførelse. Der var bred 
enighed blandt gæsterne om, at de person-
lige anekdoter, guiderne fortalte, skabte liv, 
identifikation og en fornemmelse af livet 
og hverdagen i Gellerup, som de ellers ikke 
ville have hørt om. 

Guidernes personlige, hverdagsagtige 
fortælling betød, at gæsterne fik en 
oplevelse af at lære guiderne at kende 
personligt. De gav udtryk for, at Gellerup 
herigennem fik ’et ansigt’. Samtidig var de 
historiske fakta gode, fordi de bidrog til 
at illustrere den oprindelige vision med 
Gellerup og derigennem fik sat nutiden 
i relief. Langt de fleste adspurgte gæster 
gav udtryk for at have fået en ny og bedre 
forståelse for, hvorfor Gellerup ser ud, som 
det gør i dag. 

Desuden vakte et besøg i moskeen i 
Gellerup stor begejstring blandt gæsterne, 
som typisk ikke tidligere havde været i en 
moske og i hvert fald ikke en dansk moske. 
Gæsterne fremhævede endvidere det bre-
de spektrum af guider, både unge og ældre, 
og i særdeleshed den energi og entusiasme, 
man som gæst på Bag om blokken blev 
mødt med. De fleste kommentarer af mere 
udviklende karakter fokuserede på nød-
vendigheden af et bedre tilmeldings- og 
billetkøbssystem.

Jeg var særligt begejstret for, 
at det er folk, der bor og 

har boet i området, der viser rundt. 
Jeg følte mig meget velkommen

 i området og havde en langt 
bedre fornemmelse af 

stemningen i Gellerupplanen, 
end hvis jeg havde været 
på en mere ’traditionel’ og 

belærende rundvisning. 
Peter, gæst på vandring
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En af projektets store udfordringer var 
at få gæster til vandringerne. Projektets 
primære målgruppe var aarhusianere uden 
særligt kendskab til Gellerup. På grund af 
denne brede målgruppe viste presseom-
tale sig at være et nøgleelement i at til-
trække gæster til vandringerne.
 
Projektet fokuserede fra starten på van-
dringernes indhold, rekruttering og ud-
dannelse af guiderne og på de praktiske 
omstændigheder vedrørende selve van-
dringerne. Det medførte, at der ikke var 
tilstrækkeligt fokus på en pressestrategi. 
Da først pressen blev inddraget, viste det 
sig at være den vigtigste vej til at skaffe 
deltagere til vandringerne. 

Pressekontakten foregik ved opringninger 
og e-mails til journalister på en lang række 
redaktioner. Det var tidskrævende og var 
et arbejde, som projektet havde undervur-
deret. 

Mediedækningen var også med til at ud-
brede kendskabet til projektet i lokalområ-
det, så Gellerups øvrige beboere stillede sig 
mindre undrende og skeptiske ved synet af 
en flok nysgerrige byvandrere. Det er pro-
jektets erfaring, at det er vigtigt, at bebo-
erne i området kender til byvandringernes 
eksistens og formål for ikke at føle sig ud-

Promovering
stillet. Desuden fungerede mediedækning-
en i sig selv som en form for anerkendelse 
af guiderne, som var stolte over at kunne 
se sig selv og deres lokalområde omtalt i 
medierne.
 
I forhold til medierne var det også vigtigt at 
forberede guiderne på at kunne håndtere 
eventuelle kritiske spørgsmål fra jour-
nalister, der kom på besøg. Det er vigtigt, 
at guiderne ved, at de kan sige fra, hvis 
spørgs mål bliver private. Det kan des uden 
være en god idé at sørge for, at der kan 
etableres kontakt til en lokal ressource-
person, som kan tage sig af efterfølgende 
pressespørgsmål og dermed sikre, at gui–
derne ikke presses til at diskutere spørgs–
mål, de ikke føler sig rustet til.
 
Mediemæssigt ligger der endnu en udfor-
dring i den omtale, man kan forvente. I Bag 
om blokken var der en ret lige fordeling 
af guidernes etniske ophav, men det var 
i høj grad unge guider med anden etnisk 
bag grund end dansk, som trak mediein-
teressen. Dette skabte, mod projektets 
hensigt, en vis form for sensation omkring 
projektet, som samtlige guider fandt ærger-
lig — især de etnisk danske, som følte sig 
overset. Dette er en problematik, man bør 
være opmærksom på, når projektet formid-
les til medierne. 

Medieomtale af Bag om blokken 
— Vandrehistorier i Gellerup 

”Røverhistorier fra en ghetto” — TV2Østjylland 4. september 2013

”Gellerup set fra de unges øjne” — Aarhus Stiftstidende 5. september 2013

”Byvandring mellem de grå betonblokke” — Politiken 8. september 2013

”Alle skulle prøve det her” — Boligen nr. 10, oktober 2013

”Gellerup vil være turistmagnet” — Lokalavisen 20. august 2013

”På byvandring i Gellerup” — Studerende fra Journalisthøjskolen
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Som i forberedelsen til projektet er det 
også i afslutningen vigtigt at sørge for 
fortsat at inddrage samarbejdspartnere og 
guider. Der er projektets erfaring, at det er 
vigtigt at forventningsafstemme og evalu-
ere med både samarbejdspartnere og gui-
der i projektet for dermed at skabe basis 
for fremtidig organisering og samarbejde. 
Derudover opnås der også værdi fulde 
erfaringer gennem en evaluering med 
gæsterne på vandringerne.

Det er i den forbindelse vigtigt at være 
opmærksom på områdets beboerdemo-
kratiske organisationer for ikke at komme 
til at foregribe en form for videreførelse af 
projektet, som ikke tager udgangspunkt i 
lokalområdets egne planer og initiativer. 
Det er specielt relevant, hvis koordina-
toren kommer udefra, da det kan skabe 
forbehold over for 'endnu et projekt'. En 
succesfuld videreførelse må indpasses i de 
lokale planer, og det er vigtigt at finde tid 
og plads hertil, uden at guidernes motiva-
tion eller projektets momentum mindskes 
i processen. 
 
Projektets evaluering foregik under flere 
former, både med gæster, guider og samar-
bejdspartnere. Der blev evalueret med 
gæster i forbindelse med prøvevandringen 
for at udvikle de elementer, vandringerne 
skulle bestå af. Herudover evalueredes i 
forbindelse med premierevandringerne, 
hvor gæsterne blev bedt om at kommen-
tere med henblik på at videreudvikle 

projektet. Det foregik til dels i samtale 
med dem, men primært i form af små 
spørgeskemaer via e-mail, hvilket viste 
sig at være en effektiv metode. Der blev 
evalu eret med guider og samarbejdspart-
nere hver for sig, og især med guiderne 
kom det til at fungere som et fokusgrup-
peinterview. Projektet fik i den forbindelse 
gode erfaringer med at lade evalueringen 
fokusere på projektets videre form og 
forløb. Det er vigtigt, at projektets videre 
form hviler på både guidernes og samar-
bejdspartneres ambitioner for projektet. 
Det er med andre ord vigtigt at opnå fælles 
fodslag blandt både guider og samarbejds-
partnere omkring projektets præmisser, 
såfremt det skal videreføres. 
 
Som tidligere beskrevet er det guiderne 
selv, der udfylder projektets konkrete 
indhold. Det er en stor fordel i overleve-
ringsfasen, idet det naturligt medfører en 
høj grad af ejerskab. Dermed er kimen til 
projektets forankring indlagt i projektets 
præmisser og grundidé. Projektet har des-
uden gode erfaringer med tidligt i projekt-
forløbet at forberede deltagerne på afslut-
ningen af koordinators involvering. 

Forankring

Den tredje og sidste del af erfaringerne fra Gellerup falder i forbindelse med projektets 
afslutning, hvor der skulle rundes ordentligt af, evalueres og overleveres. Alle tre ele-
menter refererer til projektets videre levedygtighed i Gellerup.

Evaluering og forankring Jeg vil helt klart lægge den tid og 
energi, jeg kan, i projektet fremover. 

Jeg vil bare have, det skal 
kunne køre videre. 

Israa, 18 år, guide 

Udførelse ForankringForberedelse
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Bag om blokken er et pilotprojekt, som har givet en række erfaringer, der kan være nyt-
tige i gennemførelsen af lignende projekter i andre lokale sammenhænge. I det følgende 
præsenteres de konkrete anbefalinger, der er vokset ud af projektet. Der henvises også 
til pjecen Bag om blokken — En manual for byvandringer i særligt udsatte boligområder.

Projektets anbefalinger

Forberedelse

Udførelse

Involverede parter bør have et overblik over projektets organisering og deres respektive 
roller. Det er vigtigt, at de involverede kan koordinere uafhængigt af koordinator for at øge 
deres muligheder for selv at tage initiativ.

En koordinator bør fungere som tovholder på processen. Bag om blokken har gode erfaring-
er med at lade koordinator være en udefrakommende, som dermed kan agere mere smidigt 
og uafhængigt af lokale interesser. Alternativt foreslås det at dedikere en lokal medarbejder 
til projektet i projektperioden.

En styregruppe bør oprettes i projektets forberedelsesfase for at sikre et fortsat nærvær af 
de forskellige involverede parter. En styregruppe er med til at sikre overblik over projekt-
forløbet, ligesom det giver bedre mulighed for tidligt at sikre en fremtidig forankring.

Træningsforløb og Rekruttering af guider
Guider bør rekrutteres gennem lokale ressourcepersoners netværk for at sikre den 
fornødne støtte til projektet og sikre dets gennemførlighed. Derved bliver projektet ikke 
blot 'et i mængden' af projekter.
 
Guideteknik bør øves systematiseret og gerne med deltagelse af en erfaren guide, som kan 
lære fra sig. Dette styrker guidernes evner og giver desuden en fornemmelse af professiona-
lisme omkring projektet, som virker motiverende og positivt forpligtende.
 
Den personlige fortælling er det, der udgør forskellen mellem en byvandring og en rund-
visning. Byvandringen er med til at give gæsterne et tættere og mere nuanceret forhold 
til området, fordi de i løbet af vandringen får adgang til guidernes egne erfaringer og syns-
punkter. Guiderne må skelne mellem det personlige og det private, så de ikke føler sig nød-
saget til at berette om private forhold.

Træningssessioner bør afvikles over flere omgange og som kortere sessioner på maksimalt
 4 timer. Der kan med fordel bruges god tid på det fortælletekniske, fordi det kan være 
svært at strukturere fortællinger, og det dermed kan være en udfordring at gennemføre 
fortællingen på begrænset tid. Guiderne føler, at de har noget at fortælle, og det kan hjælpes 
på vej med mere fokus på en struktureret fortælling.

Krav og udbytte til guiderne bør balanceres, så kravene ikke overstiger de muligheder og 
den gejst, der gerne skal være forbundet med at deltage. Samtidig skal kravene være tilpas 
høje for at sikre både dedikation og faglighed med respekt for guidernes hverdag og andre 
forpligtelser.

Koordinators rolle bør have karakter af sparringspartner og tovholder. Således er det en 
stor fordel, at de organisatoriske aspekter af projektet varetages af koordinator, så guider og 
involverede kan fokusere på projektet, og så det især i opstarten er nemt og sjovt at deltage.

Forankring

Prøvevandringer kan med fordel afvikles med et inviteret publikum for at finpudse og teste 
vandringernes indhold på gæster, som på forhånd er indstillet på at bruge tid på eva luering. 
Det giver guiderne en mulighed for at øve guide- og fortælleteknik på et fremmed publi-
kum.

Vandringerne
Et tilmeldingssystem bør prioriteres, da det gør det muligt på forhånd at vide, hvor mange 
gæster der er tilmeldt en vandring. Det giver også bedre mulighed for på forhånd at aflyse 
en vandring. 

Flere guider på hver vandring er med til at skabe et trygt miljø for guiderne, og samtidig har 
guiderne mulighed for at skabe dynamik i fortællingerne ved at supplere hinanden. Dyna-
mikken mellem guiderne er ligeledes med til at give gæsterne et mere nuanceret indblik i, 
hvem der bor i området.

Promovering
Medieomtale er central for at trække gæster til vandringer, men det er tidskrævende at få 
den rette mængde omtale, og der bør afsættes tid til det.
 
Sociale medier, især Facebook, er gode informationskanaler til hurtigt at sprede informa-
tion til mange mennesker. Derudover kan en Facebook-side fungere som en slags 'front' for 
projektet, som det er nyttigt at kunne henvise interesserede til.
 
Platformen for projektets afvikling, i dette tilfælde Aarhus Festuge, kan give både fordele 
og ulemper. Samlet kan det anbefales, at en premiere på byvandringerne afholdes i forbin-
delse med et festligt arrangemen. Den konkrete anledning kan både bruges til at rekla mere 
for vandringerne, til at informere de lokale beboere om projektets formål og eksistens og til 
at have en skarp skæringslinje at arbejde hen imod.

Medievinklen, som pressen lægger i dækningen af projektet, kan have tendens til at favo-
risere guider af anden etnisk baggrund. Det er vigtigt at være opmærksom på dette og 
sørge for, at alle involverede føler sig inkluderede og hørt. Det er essentielt, at guiderne er 
grundigt informeret om projektets grundidé, så de også selv kan bistå med at skabe en ret-
visende repræsentation i mediernes dækning. 

Forventningsafstemning tidligt i processen skaber en ramme for guidernes involvering og 
kan allerede tidligt skabe ejerskab i projektet. Det forbereder også deltagerne på afslutnin-
gen af koordinators involvering.
 
Et idéseminar skal gøre deltagerne opmærksomme på, hvordan de kan føre projektet videre, 
samt søge konsensus omkring en fremtidig organisering. Det er vigtigt, at deltagerne gør sig 
tanker om, hvilke ambitioner de har med projektet, hvordan projektet skal organiseres, hvil-
ke roller der skal udfyldes, samt hvilke ressourcer der kan trækkes på for at opfylde målene. 

Forankring af projektet kræver en særskilt opmærksomhed på områdets øvrige lokale bebo-
erdemokratiske initiativer for at undgå at foregribe en videreførelse af projektet, som ikke 
harmonerer med allerede eksisterende planer. 
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