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Historien om AKB

”Storytelling” er blevet det nye mantra for virksomhederne. Hvis 

man skal sælge sig selv, så skal man fortælle en god historie – virk-

somhedens historie.

Vi mener, vi har en god historie – nemlig AKB’s historie. Historien 

om et af de første boligselskaber, der først og fremmest startede 

som et byggeselskab i 1913, og udviklede sig til et af de største i de 

forløbne 90 år.

Vi har valgt at lægge vægt på den udvikling, som AKB har været 

gennem de seneste 20 – 30 år, hvor det kom til at dreje sig mindre 

og mindre om at bygge nye boliger, men derimod om at sætte fokus 

på trivsel og service i boligområderne og dermed skabe en moderne 

decentral servicevirksomhed. 

Det er også historien om et boligselskab, der på mange måder 

blev ”socialt”. Udviklingen i beboersammensætningen ændrede sig 

radikalt op gennem 80’erne. Det var ikke længere først og fremmest 

arbejderfamilier eller den danske kernefamilie, der boede i de al-

mene boliger. 

Det har været en stor udfordring for AKB at være med til at få 

boligområderne til at fungere med de meget forskellige beboer-

grupper.

AKB’s historie har været skrevet tidligere: I jubilæumsbøgerne fra 

de første 10 år, 25 år, 50 år, 75 år og i Ph.d-afhandlingen ”Forvalt-

ning af et bykvarter i forandring” og ”Historien om stiftelsen af et 

almennyttigt boligselskab”, der udsendtes i anledning af AKB’s 80 

års fødselsdag. 

Vi håber med denne pjece at give endnu et bidrag til AKB’s histo-

rie. Og som mange af vores ”montage-byggerier” har vi også valgt at 

lade denne bog være en montage bygget op af beskrivelser, der byg-

ger på citater, interviews og fotos for på den måde at vise et samlet 

hele af Boligselskabet AKB s.m.b.a.

Finn Christensen

Formand

Henning Andersen

adm. direktør
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Det startede i 1913

AKB – et barn af arbejderbevægelse og kooperation, 

arbejdsløshed og bolignød. Sådan beskrev vi AKB 

ved hver en given lejlighed til engang i 1990’erne. 

Så kom der nye vinde og Arbejdernes Kooperative 

Byggeforening s.m.b.a. blev til Boligselskabet AKB 

s.m.b.a. 

Det var ikke, fordi vi betragtede det som en skam 

at være en del af en arbejderbevægelse og tæt for-

bundet med arbejderkooperationen, men snarere 

en tilpasning til tidens opfattelse af et moderne 

virksomhedsnavn.

Arbejdernes Kooperative Byggeforening A/S

Ideen ligesom laa i Luften. De kooperative 

Selskaber stagnerede. De trængte i høj Grad 

til Arbejde. Boligmanglen var allerede blevet 

følelig. Det gjaldt om at finde de rette Former, 

hvorunder et Byggeri kunne lykkes. Det var da 

en naturlig Tanke at forsøge at slutte de koope-

rative Virksomheder i Byggefagene sammen 

med Realisation af Formaalet.

AKB’s første afdeling på Frederiksholm, karré 1. 
På modsatte side er det et foto fra gården i de to 
sammenhængende karréer 1 og 2.
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Det startede i 1913

Vi har altid med stolthed berettet om, at ud-

gangspunktet for dannelsen af selskabet, som et af 

de første ”sociale boligselskaber”, var arbejdsløshed 

og bolignød. 

Og dog – den egentlige initiativtager, Fritz Ort-

mann, var ikke et barn af arbejderbevægelse og ko-

operation, men en driftig sagfører, der så arbejder-

bevægelsen som et brugbart led i virkeliggørelsen af 

sine planer om boligbyggeri på Frederiksholm. 

Jorden var ejet af Frederiksholm Tegl- og Kalk-

værk – som Ortmann var sagfører for. Han så en 

mulighed for samarbejde med de kooperative byg-

gevirksomheder, der var inde i en stagnation og 

med Socialdemokratiets tilslutning til ideen om bo-

ligforeninger fik det sat gang i ideerne om at opføre 

arbejderboliger. 

Et selskab for arbejderstanden
Kimen til AKB var lagt: Et selskab der skulle ”opføre 

Beboelsesejendomme for Medlemmer af Arbejder-

standen på hertil egnede Grunde, men kun hvor den 

finansielle Basis for Foretagendet forud er betryg-

gende funderet.” 

Den 8. februar 1913 blev Arbejdernes Koopera-

tive Byggeforening A/S således stiftet på Café du 

Park i Gyldenløvesgade, hvor en række ledere fra 

kooperative virksomheder og repræsentanter for 

Københavns Borgerrepræsentation var tilstede.

Murersvendenes Aktieselskab, Tømrersvende-

nes Aktieselskab, Bygningssnedkernes Aktieselskab, 

Smedenes Selskab A/S Aurora og Elektrikernes Ak-

tieselskab Alliance var de aktive aktionærer, men en 

lang række af virksomheder, tegnede passive aktier 

til støtte for ideen.

Det var således de håndværkerfirmaer, der havde 

aktier i AKB og repræsentanter siddende i bestyrel-

sen, der skulle opføre AKB’s byggerier.

I de første 50 år af AKB’s historie gav dette dog 

ikke anledning til nogen bekymringer hos AKB’s le-

delse. Tværtimod blev der gjort meget ud af at slå 

Andelsboliger

Det havde været Tanken, at Arbejdernes Koopera-

tive Byggeforening kun skulle opføre Husene, og 

derpaa overdrage de opførte ejendomme til Lejerne 

eller Sammenslutninger af disse til en saadan Pris 

og paa saadanne Vilkaar, at Køberne paa samme 

Tid kunde være sikre på, at de i Ejendommen inde-

stående Prioriteter, naar Renter og Afdrag rettidig 

betales, aldrig kunde opsiges.

Sådan kan man læse i Arbejdernes Kooperative 

Byggeforening i 10 år � Et tilbageblik. Men sådan 

skulle det ikke gå. Kun ti af opgangene i karré 1 

og 2 på Frederiksholm blev overtaget af lejerne og 

er det i dag  som små selvstændige ejerforeninger 

blandet mellem de almene lejemål. For som der 

står i pjecen:

�Tanken fandt dog ikke synderlig Tilslutning, eller 

man var ængstelig for at binde sig. Til trods for en 

energisk Agitation fra Bestyrelsens Side ved ud-

sendelsen af en Pjece, der skildrede alle Fordelene 

ved en saadan Overtagelse og angav nøjagtig Pris, 

Forretnings- og Afdragsvilkaar for de forskellige 

Hustypers Vedkommende, lykkedes det kun i faa 

Tilfælde at faa Lejerne til at indse, hvilken Fordel 

det vilde være for dem, saaledes at overtage Huset 

og amortisere det til sig selv.�
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L. Jessen,
formand 1913 – 1946

Fritz Ortmann
direktør 1913 – 1943

Mandrup Poulsen 
arkitekt

fast, at der var tale om et håndværkerkonsortium, 

hvor deltagerne indgående kendte hverandre, og 

hvor alle var lige interesserede i at præstere et godt 

arbejde, og hvor alle var besjælede af tanken  om at 

rejse gode og billige boliger.

Det var først mange år senere, der blev rejst 

spørgsmål om interessesammenfald. Indtil 1994 var 

de kooperative byggevirksomheder ejere af AKB og 

sad med i bestyrelsen. 

Foto th.: Haveforeningen Frem blev oprettet i 
1916 af beboerforeningen Frem, der var dannet af 
AKB’s beboere i de nyopførte karréer. Den blev lagt 
omkring Kirkesøen, der er en gammel kalkgrav. 
I dag er der 45 haver, men i 1920’erne var der 
mere end 400 haver, som dog måtte lade livet, da 
byudviklingen med skole, boliger og kirke trængte 
sig på.

AKB’s stiftere

Men det var som sagt den dynamiske overretssag-

fører Fritz Ortmann, der var den egentlige initia-

tivtager. Det var Ortmann, der havde henvendt sig 

til Chr. Christensen med planen om  en sammen-

slutning med de kooperative byggevirksomheder i 

en byggeforening. Det var Ortmann, der skaffede 

de billige byggegrunde, banklån, aktiekapital og 

arkitekten, Mandrup-Poulsen. Det var ligeledes 

Ortmann, der for at få et samarbejde med arbej-

derbevægelsen, tog kontakt til socialdemokraten L. 

Jessen, jurist og folketingsmedlem for Socialdemo-

kratiet, og AKB�s første formand.

Indtil 1930 var der ud over Jessen og Ortmann to 

kontordamer i administrationen af AKB. Ingen af 

lederne oppebar fast gage, men lønnedes dels ved 

2 % af lejen, dels ved almindeligt sagførerhono-

rar ved nybygninger. Omkostningerne til kontor, 

personale m.v. afholdtes af Jessen og Ortmann. 

Udlejning, opkrævning af husleje, tilsyn og vedli-

geholdelse af den enkelte ejendom blev udført af 

ejendommens inspektør.

Det startede i 1913
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De mange spadestik

Gennem hele det 20. århundrede har AKB været 

aktiv bygherre. På godt og ondt er tidens byggestile 

blevet fulgt. Og på godt og ondt har lovgivningen 

været med til at regulere boligbyggeriet med stats-

støtte og perioder med mangel på samme. 

Det allerførste spadestik til AKB’s mere end 60 

boligafdelinger blev taget den 18. april 1913. Grun-

den lå på den jord, hvor Frederiksholm Tegl- og 

Kalkværk havde gravet ler i mange år, og her blev i 

årene frem til 1949 opført 17 boligafdelinger.

I starten af det 20. århundrede skete der en stigende 

koncentration af kapitalen og bankernes beherskelse 

af industrien og også byggevirksomhederne. Sam-

tidig voksede boligselskaberne og med deres stør-

relse kunne de som bygherrer overkomme at bygge 

større arealer med mange hundrede lejligheder på 

en gang. Eller i hvert fald efter en fastlagt plan i 

flere byggeafsnit. 

Stor skala
De første 25 år byggede AKB udelukkende karreer. 

Fra de første lave tre etagers boliger i karré 1 – 4 på 

Frederiksholm til de mere almindelige fem-etages 

bygninger. Så den store skala og den knappe arki-

tektur med mange gentagelser, blev også et kende-

tegn for AKB’s første byggerier, hvor arbejderboli-

gen blev en meget synlig del af bybilledet.

Frederiksholm karré 11 opført i 1936. Den første 
karré på Frederiksholm, der blev opført med 
centralvarme.
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De mange spadestik

Allerede i 1923 havde AKB opført mere end 1300 

boliger på Frederiksholm og på Nørrebro. I  slutnin-

gen af 20’erne opstår der en midlertidig stilstand i 

byggeriet, der dog hurtigt blev afhjulpet, da Kø-

benhavns Kommune støttede socialt boligbyggeri 

dels ved grundsalg på gunstige afdragsvilkår og ved 

skattelempelseslån. 

I 1933 kommer Kanslergadeforliget og dermed 

en ny byggestøttelov. Karrébyggeriet fortsatte, og 

der kom flere boliger til og nu også på Østerbro.

Lys og luft
I 1938 kom en ny boliglov, der igen betød nyt socialt 

boligbyggeri, efter at 1933 lovens midler var op-

brugt. Den nye boliglov betød blandt andet tilskud 

til børnerige familier med mindst tre børn.

AKB’s pauser i byggeriet var ikke lange. I Køben-

havns nordvestkvarter blev det store byggeri Bispe-

vænget forberedt og dermed også funktionalismens 

indtog i AKB.

Ikke råd til nye gryder

Den 1. oktober 1950 var 56 aldersrente lejlig-

heder i AKB�s nye byggeri i Lyngby, Melagervej 

1 � 27, indflyttet (i dag kommunale ældrebo-

liger). I byggeriet var der installeret elektriske 

komfurer, hvilket var meget moderne � for 

moderne for socialforvaltningen, der mente 

de kommende beboere var vant til at lave mad 

over gas og ikke havde råd til at anskaffe de nye 

tykbundede gryder til elkomfuret. De insiste-

rede på, at der blev lagt gas ind i aldersrentebo-

ligernes køkkener. Ved en fejl var der instal-

leret isskabe på Melagervej ligesom i AKB�s 

almindelige lejligheder. Da skabene først stod 

der, kunne sognerådet ikke nænne at forlange 

dem fjernet, selvom de ikke var bevilget og ikke 

hørte til standardniveauet i de øvrige alders-

renteboliger.

(Citat fra Lyngby-bogen 2002)

Opgangen i Østerbrogade 95. Bebyggelsen blev 
opført i 1929 i en standard, der faldt lidt uden for 
de øvrige AKB-afdelinger. En del af lejlighederne 
var meget store og herskabelige, og her har både 
boet ministre og sågar en prins.

Den første Jagtvejskarré opført i 1916 og den 
første ejendom på mere end tre etager. En del af 
lejlighederne var et-værelses, hvori der var indlagt 
centralvarme og brusebad – noget helt nyt i 
København.
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De mange spadestik

Kooperativt Byggeselskab af 1960 A/S

I 1960 besluttede AKB�s bestyrelse at udvide 

byggeaktiviteterne ved at oprette et nyt bygge-

selskab �Kooperativt Byggeselskab af 1960 A/S� 

(KB-60), der skulle administreres af AKB og 

varetage særlige byggeopgaver. Det var projek-

ter, som umiddelbart ikke passede ind i AKB�s 

organisation som egentligt socialt selskab i 

boliglovgivningens forstand, men som ud fra 

datidens kooperative synspunkt var naturlige at 

udføre for at byde det private byggeri konkur-

rence. Aktiekapitalen blev tegnet af AKB og de 

kooperative byggevirksomheder, og bestyrelsen 

var identisk med AKB�s bestyrelse.

En del af KB-60 projekterne blev overtaget 

af AKB, fordi selskabet ikke magtede de store 

opgaver, f.eks. Stjernen og  byggerierne i Fre-

derikssund. KB-60�s aktiviteter blev udskilt fra 

AKB i 1982, men først i 1995 nedlægges KB-60, 

da Administrationsselskabet af 1995 A/S opret-

tes som et selvstændigt firma, der overtager 

KB-60�s aktiviteter.

De yngre arkitekter havde taget arbejderboliger-

ne til sig, og sammen med boligselskaberne skabte 

de fremtidens boliger ud fra et socialt engagement 

og et opgør med traditioner.

De nye stok- og parkbebyggelser har ingen ga-

derum, og husene har knapt nok for- og bagsider. 

Meningen med dem var, at de skulle skabe lys og 

luft i boligen. Det handlede om beboernes fysiske 

sundhed. 

Det gik igen hurtigt med at få opført boliger ud 

fra de nye principper. Ud over Bispebjerg gik man 

i gang med stokbebyggelser på Frederiksholm, og 

omegnen kom nu også med. I Lyngby blev der ikke 

kun opført etagehuse, men også rækkehuse samt 

aldersrenteboliger for Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Foto øverst tv.:Østerbrogade 95, nederst tv. 
plantegning af Bispevænget, som ses herunder. På 
modsatte side afdeling Guldberg på Nørrebro.
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Bygge hurtigt � bygge stort

Elementhusloven, der blev vedtaget i 1947, kom til 

at sætte stort præg på AKB’s boligområder. Den var 

en del af en lovpakke, der blev forberedt under kri-

gen. Der skulle bygges stort og nyt, så efterspørgs-

len på boliger blev tilgodeset, og der blev eksperi-

menteret med nye materialer og en mekanisering af 

byggeprocessen. 

Og så gik det stærkt for AKB. Måske for stærkt 

vil eftertiden mene. Med den funktionalistiske bolig 

som forbillede blev der opført store boligområder i 

en industriel boligproduktion. I de luftige parkbe-

byggelser var der ikke den samme sociale kontakt-

flade og de kulturelle tilbud, som et tæt bykvarter 

kunne give. Men det kunne, gå så længe byggerier-

ne var af en overskuelig størrelse og lå i tilknytning 

til byerne. Det gjorde de nye store boligområder på 

Københavns vestegn ikke, og her var AKB en ivrig 

aktør i opførelsen af store lyse boliger placeret i 

store boligområder, hvor det blev kransporene, der 

bestemte husenes placering. 

Fem-års plan
I starten af 1960’erne udarbejdede AKB et fem-årigt 

byggeprogram, hvor sigtet var at nå op på 600 lejlig-

heder indflyttet og 600 påbegyndte pr. år. Der var tale 

om en produktionsplan, hvor de enkelte sager blev 

sat i gang på byggepladserne til bestemte tidspunk-

ter. Produktionsplanen skulle så vidt muligt holdes, 

også selv om man i nogle tilfælde måtte se bort fra 

driftstilskuddet og lånegarantien og finansiere selv-

stændigt. 

Det betød åbenbare fordele for håndværkere 

og entreprenører: De ville bedre kunne planlægge 

deres produktion, når de kendte AKB’s byggepro-

gram. 

Grunde til at udføre det store byggeprogram 

blev opkøbt i Taastrup og Albertslund, hvor Tå-

strupgård, Blåkildegård og Hedemarken senere blev 

opført. 

Blåkildegård i Taastrup, opført i 1970.

Ved Milestedet i Rødovre, opført i 1955.

Avedøre Syd i Avedøre Stationsby, opført i 1974.
Foto th.: Lundtoftegade på Nørrebro under den 
store renovering i slutningen af 1990’erne.
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Bygge hurtigt – bygge stort

Tåstrupgård

Tåstrupgård blev bygget i 1972 og opnåede 

ikke på noget tidspunkt indtil slutningen af 

1980�erne at blive fuldt udlejet. Den gennem-

snitlige opsigelsesprocent lå på lidt under en 

fjerdedel af lejemålene pr. år, hvilket betød, 

at stort set hele beboermassen blev udskiftet i 

løbet af de første fire-fem år.

I 1982 havde gæld, fraflytninger, hærværk, byg-

geskader, huslejestigninger og tomme lejlighe-

der nået et sådant omfang, at omverden reage-

rede: Kommunen, boligselskabet og beboerne 

tog initiativ til, at man for første gang samlet 

satte sig ned og diskuterede løsningsmodeller. 

Det førte til Danmarks største beboerstyrede 

miljøprojekt, der blev iværksat i 1985 � 1990. 

Tåstrupgård blev inddelt i fire miljøafsnit, hvor 

beboerne valgte miljøråd til at lede arbejdet i de 

enkelte områder. Beboerne deltog selv i arbej-

det på de grønne områder. 170 millioner kroner 

blev der brugt på at forny Tåstrupgård.

I starten af 90�erne er den dog gal igen. 

Tåstrupgård modtager støtte fra regeringens 

byudvalgsmidler, og via omprioritering af 

Tåstrupgårds økonomi og statslige tilskud 

bliver huslejen sat ned. Der blev udarbejdet en 

Perspektivplan for Tåstrupgård i 1996, og året 

efter blev der udskrevet arkitektkonkurrence, 

som opstart på gennemførelse af �Tåstrupgård 

� en helhedsorienteret renovering�.

En forudsætning for støtten fra Landsbyggefon-

den var, at der skulle ændres radikalt i den op-

rindelige bebyggelse, blandt andet ved at fjerne 

lejligheder, for på den måde at gennembryde 

den en km lange blok, der løber i hele bebyggel-

sens længde. Men her blev gjort regning uden 

vært. På et ekstraordinært afdelingsmøde blev 

forslaget nedstemt. Forfra igen med nye planer, 

som nu er godkendt. En ny helhedsrenovering 

er i gang til mere end 200 millioner kroner. 
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Bygge hurtigt – bygge stort

Fra 1966 og frem til 1974 gennemførte AKB sine 

største enkeltstående byggeprojekter på Vestegnen: 

Hedemarken, Tåstrupgård, Avedøre Stationsby og 

dertil kom Stjernen på Frederiksberg, samt Sjælør 

Boulevard og Lundtoftegade i København. 

En spiral uden ende
Men de hurtigt opførte elementbyggerier i beton 

fik mange problemer med byggeskader. Samtidig 

betød den anvendte finansieringsform med rente-

sikring, på grund af den økonomiske situation med 

høj rente, at huslejerne steg i en hurtig opadgående 

spiral. Tomme lejligheder og store fraflytninger fik 

huslejen til at stige yderligere – en spiral, der tilsyne-

ladende ingen ende ville tage, hvis ikke staten var 

gået ind med omprioriteringer og Landsbyggefon-

den med store tilskud til genopretning af afdelin-

gerne. 

Det, der skulle have været gode boligområder 

for kernefamilien i store lyse lejligheder med grønne 

plæner mellem husene og plads til bilerne på store 

Klage til ombudsmanden

I 1974 står AKB�s afdeling 3501, Avedøre Syd, 

indflytningsklar. Der var ingen problemer med 

udlejningen, og det var besluttet, at beboerne 

fik en måneds lejefrihed, som en slags kom-

pensation for de gener, der er ved indflytning i 

nybyggeri. 

Da regnskabet for det første år blev fremlagt, 

viste det sig, at beboerne selv kom til at betale 

den manglende husleje i det samlede regnskab. 

Det fik beboerne til at klage til forbrugerom-

budsmanden for vildledende oplysninger. De 

fik medhold i klagen, men kom alligevel til at 

betale.

Store Hus i Avedøre Stationsby blev sammen med 
Avedøre Nord overtaget af AKB i 1992. De to 
afdelinger skulle de kommende år gennem store 
renoverings- og miljøprojekter. Ved overtagelsen 
af Store Hus var der store udlejningsproblemer. 
Det blev opført i 1974, som en slags kollektivhus 
med to-værelses lejligheder i flere plan. Huset 
kom aldrig til at fungere efter hensigten. Men 
efter omfattende ombygninger, blandt andet med 
penthouse-lejligheder på toppen og moderniseret 
indgangsområde, er der nu venteliste. Billedet er 
fra indvielsen af den nyrenoverede plads foran 
Store Hus i 2002.
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Bygge hurtigt – bygge stort

parkeringspladser eller i nedsænkede p-dæk, blev 

til samspilsramte boligområder, som eftertiden så 

smukt døbte dem. 

Det startede ellers så godt. Både Stjernen og 

Avedøre Stationsby var i 1974 succes-udlejninger. 

En beboerundersøgelse i Avedøre Stationsby viste 

tilmed, at beboerne især fremhævede bebyggelsen 

for beliggenhed, pris, indretning, udstyr m.v.

Hedemarken, Lundtoftegade, Sjælør Boulevard 

havde heller ikke udlejningsproblemer. Men det 

havde derimod både Blåkildegård og Tåstrupgård. 

Der var ikke kunder til de store lejlighedstyper. Den 

traditionelle kernefamilie, som lejlighederne var be-

regnet for, investerede i parcelhuse.

Det var byggerierne fra den periode, der var 

med til at ændre AKB fra byggeforening til ”socialt” 

boligselskab. 

Huslejeboykot

I starten af 1970�erne protesterer beboerne i He-

demarken mod voldsomme huslejestigninger med 

huslejeboykot, der primært opstod pga. aftrapning 

af rentesikringen. Samtidig begyndte den økonomi-

ske krise at kradse med arbejdsløshed og dermed 

faldende indtægter, der gjorde det svært for mange 

at betale huslejen.

I 1985 vedtages �Lov om omprioritering mv.�, der 

betød væsentlige reduktioner i terminsydelserne og 

støtte til miljøforbedringer. Hedemarken var en af 

de afdelinger, der fik glæde af den nye lov. 

Stjernen på Frederiksberg, opført i 1974 og 
renoveret i 1990’erne, så bygningerne fuldstændig 
ændrede udseende.
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Bygge hurtigt – bygge stort

Øjebæen

Hvad er Danmarks grimmeste byggeri? Det var 

den opgave, Ekstra Bladets læsere blev stillet i 

sommeren 1991. De fik simpelthen mulighed for 

at stemme om det. Afdeling 1001, Lundtoftegade 

fik den tvivlsomme ære at blive tildelt prisen � en 

øjebæ. 

Afdeling Lundtoftegade blev ellers opført som en 

mønsterbebyggelse til den moderne familie i 1970. 

Store lyse lejligheder med solvendte altaner, høje 

boligblokke med udsigt så langt øjet rakte, lave 

blokke med pensionistboliger, institutioner mellem 

blokkene, attraktivt beliggende i byen med en å 

som nærmeste nabo. Men næppe var beboerne flyt-

tet ind, førend åen blev lagt i rør, og en motorvej 

blev ført forbi blokkene i 1. sals højde på trods af 

beboernes protester. 
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Kunsten at samarbejde

Det var i perioden med opførelsen af de mange 

boliger i 60’er og 70’erne, at beboerdemokratiet be-

gynder at røre på sig. En yngre generation flyttede 

ind i de nye boliger og begyndte at stille krav til den 

boligadministration, der i årenes løb havde vokset 

sig meget stor og meget topstyret. Man fulgte lov-

givningens krav til dannelse af beboerråd og senere 

afdelingsbestyrelser, men det var svært at give plads 

til medbestemmelse.

I AKB’s første 30 år blev al udlejning, opkrævning 

af husleje, tilsyn og vedligeholdelse af den enkelte 

ejendom foretaget af inspektørerne, der blev be-

tragtet som små eneherskere. 

Men i 1943 bliver det hele samlet i en fælles ad-

ministration, og kimen til den store boligadministra-

tion var lagt. En administration, der med årene vok-

sede sig større og større og blev fjernere og fjernere 

fra beboerne og ikke mindst til det beboerdemo-

krati, som udviklede sig i 70’erne. Et demokrati, der 

krævede indflydelse ikke bare på de overordnede 

linjer, men også på den daglige drift. 

En ny omlægning skulle i gang, og den svære 

øvelse med at gøre et topstyret selskab til en de-

central organisation skulle ud i en længere omdan-

nelsesproces.

Krav om service og ændringer
I 1970’erne fandt afdelingsbestyrelserne på tværs 

af geografiske områder sammen og dannede Afde-

lingsbestyrelsernes SamarbejdsUdvalg (ASU). Hermed 

var skabt et forum, hvor erfaringerne fra de enkelte 

afdelinger kunne formidles og formuleres i fælles-

skab. 

Administrationskontoret på Stjernen, et af de syv 
administrationsområder, oprettet i 1981, der skulle 
forbedre servicen over for beboerne.
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Kunsten at samarbejde

Beboerdemokrati anno 1958

I 1958 blev det vedtaget, at der skulle vælges 

beboerråd. Hver afdeling skulle hvert år på et 

beboermøde vælge tre repræsentanter, som 

kunne forhandle med selskabets ledelse om de 

generelle spørgsmål, som havde betydning for 

vedkommende afdeling. AKB�s ejendomme blev 

delt op i naturlige enheder til valg af beboerråd. 

De fem Jagtvejsejendomme vælger et beboer-

råd og Frederiksholm, karré 1 � 16 vælger et.

I AKB�s 50-års jubilæumsbog fra 1963, kan spo-

res en vis skuffelse i den måde, beboerrådene 

kom til at fungere på: 

�Beboermødernes indhold gik praktisk taget i 

alle tilfælde over fra at være en generel drøftel-

se af ejendommens forhold til en spørgedebat 

om detaljer, der kun vedrørte enkelte beboere, 

det vil sige spørgsmål, som hverken burde eller 

kunne drøftes på beboermøderne eller med 

beboerrådene, men som hørte hjemme i den 

daglige administration.� 

Tilmed var tilslutningen til beboermøderne 

ringe, mellem 5 og 10 procent af lejemålene var 

repræsenteret på møderne.

 �Årsagen til de ringe resultater må sikkert sø-

ges i, at der i bred almindelighed er tilfredshed 

med husleje og andre lejevilkår i boligselska-

berne.�

Øbrohus blev opført i 1961, som et kollektivhus 
med et– og to-værelses lejligheder med kogeniche. 
I tilknytning til Øbrohus blev opført en fire-etages 
kontorbygning, hvor AKB’s centrale administration 
flyttede ind i 1969. I 1992 købes den nuværende 
administrationsbygning på Tomsgårdsvej i 
Københavns nordvest-kvarter. 
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Kunsten at samarbejde

Her sidder ræven og vogter gæssene 

Denne lidet flatterende overskrift kunne man 

læse i BT under et stort foto af den daværende 

administrerende direktør.

Det var i december 1983 og BT havde startet 

en serie �de sociale bolighajer�, der kørte hele 

december måned med AKB som hovedaktør. 

Det var afdelingsbestyrelsen i Frederiksholm 

karré 18, der var gået til pressen. Knapt et år 

forinden havde de politianmeldt AKB for dob-

beltfakturering i forbindelse med en renove-

ringssag, en sag, der dog blev frafaldet, idet 

afdelingen fik penge tilbage for dobbeltfakture-

ringer.

Og afdelingsbestyrelsen for AKB�s afdeling på 

Bellahøj var ligeledes på krigsstien i BT med 

beskyldninger om, at AKB favoriserede de 

kooperative byggevirksomheder blandt andet 

ved at sætte arbejde i gang, der slet ikke var 

nødvendigt eller kunne klares billigere af andre 

firmaer.

Det betød åben krig i pressen ikke kun mel-

lem afdelingsbestyrelser og den administrative 

ledelse. De fire beboervalgte repræsentanter i 

AKB�s bestyrelse kom ledelsen til undsætning 

med et langt åbent brev i BT, hvor de anklager 

BT for politisk hetz under overskriften �Vi er 

ikke bolighajer�.

I slutningen af 70’erne var protesterne fra ASU 

blevet så store, at der blev taget initiativ til at ændre 

på den administrative struktur, og et management-

firma blev bestilt til at komme med et forslag.

S for struktur 
Således startede AKB’s decentralisering i den bedste 

mening i 1981.

S-81 var en plan for omlægning af de administra-

tive strukturer ud i syv administrationsområder, der 

skulle ledes af ejendomschefer – en ny stillingsbe-

tegnelse.

Administrationskontorerne skulle udføre afde-

lingernes regnskaber og budgetter sammen med 

en række andre administrative rutiner, der skulle 

flyttes fra den centrale administration. En vigtig 

ting var også at forbedre servicen over for beboerne 

– en svær handling, syntes beboerne i Københavns 

nordvest-kvarter, når de skulle betjenes af admini-

strationskontoret i Lyngby.

Stemningen blandt beboerdemokraterne var, at 

S-81 var en realitet, uden den var diskuteret med af-

delingsbestyrelserne. Der var utilfredshed med ind-

delingen i de syv administrationsområder, da flere 

ønskede deres egen ejendomschef, og endelig skulle 

inspektørerne have større beføjelser. Det var jo dem, 

der var tættest på den daglige drift i ejendommene, 

og de blev nu flyttet til administrationskontorerne.

Det kneb også med tilpasningen mellem de 

lokale administrationskontorer og AKB’s centrale 

administration. Det var stadig en meget hierarkisk 

opbygget struktur, der var med til at gøre kom-

mandovejene lange og topstyrede. En plan tænkt 

fra toppen og gennemført fra toppen, hvor beslut-

ningsretten ikke fulgte med og med udlægning af 

et meget begrænset ansvar til lokalområderne. 

Medarbejdere og beboerrepræsentanter havde ikke 

været med i beslutningsprocessen, hvor der udeluk-

kende var tale om orienterende møder og konferen-

cer undervejs i forløbet. 
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Kunsten at samarbejde

De første afdelingsbestyrelser

Bent Drews, formand for Frederiksholm karré 3,  

har altid boet i AKB på Frederiksholm og har i hele 

sit voksne liv været aktiv i beboerdemokratiet:

� Jeg kom med, da vi skulle vælge de første afde-

lingsbestyrelser i 1971. Vi var en stor afdelings-

bestyrelse for alle 16 karreer. Vi blev opdelt i tre 

områder, der skulle vælge repræsentanter til afde-

lingsbestyrelsen: De kakkelovnsfyrede, de gasfy-

rede og centralvarmeejendommene. Jeg boede i en 

kakkelovnsfyret ejendom � dem var der fire af, og 

vi skulle vælge fire repræsentanter. Men alle bebo-

ere var ikke lige interesseret i beboerdemokratiet, 

så på et tidspunkt var vi tre fra denne ejendom, der 

var valgt til bestyrelsen. 

Vi var en afdelingsbestyrelse med 19 medlemmer 

�  formanden blev valgt på et stort fællesmøde 

nede på skolen, og når bestyrelsen så skulle vælges, 

gik vi ind i hver sit lokale og valgte repræsentanter.

Vi havde lidt slåskampe, men fik ret hurtigt opret-

tet karréråd, og vi lavede strukturen om, så hver 

karré selv udpegede sin repræsentant til afdelings-

bestyrelsen. Så blev de store møder ren formalia. 

Så blev der kun valgt formand, næstformand og 

sekretær på de store møder. 

Vi havde ikke megen indflydelse. Det var jo AKB�s 

ejendomme. Vi havde på papiret hvert vores regn-

skab, men hvis der var overskud så gik det ind i 

den fælles pulje. Så i oktober/november kiggede vi 

på regnskabet, og så vi, at der var for mange penge, 

der ikke var brugt, skyndte vi os at sætte arbejder 

i gang. Hellere et lille underskud, selvom vi selv 

skulle betale det i sidste ende. 

Bent Drews aktiv deltager i plantedag på 
Frederiksholm.

Mozarts Plads, da der stadig var sporvogne. 
Karré 17 med HB i stueetagen blev opført 
i 1949. I 1971 fik den som alle andre 
afdelinger afdelingsbestyrelse, som dog var 
fælles med karré 18 på Wagnersvej. Det 
samarbejde forløb ikke gnidningsløst, og i 
mange år forsøgte de to afdelinger at blive 
adskilt. Det skete først i 1978.
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En svær fødsel

Finn Christensen, AKB�s formand siden 1996 og 

aktiv beboerdemokrat, siden han blev udsaneret 

fra Vesterbro til Frederiksholm, karré 18 i 1969:

� Beboerdemokratiet blev i mange år betragtet som 

et nødvendigt onde, pålagt selskabet af en lovgiv-

ning, der lagde mere og mere vægt på, at lejerne fik 

indflydelse. Da vi endelig fik afdelingsbestyrelser, 

blev det besluttet, at vi skulle være sammen med 

karré 17. Men vi kunne ikke finde ud af det sam-

men. Karré 17 var en �sølvbryllupsafdeling�, og vi 

var unge familier med en hulens masse børn. Der 

var fuld gang i aktiviteterne, og vi havde et stort 

rådighedsbeløb. Problemet var bare, at karré 17 

skulle være med til at betale det. Spørgsmålet om 

opdeling var oppe på adskillige bestyrelsesmøder, 

men det var først i 1978, de blev adskilt.

Senere skulle Finn Christensen komme i stærk 

modvind, da han i 1986 som beboerrepræsentant  i 

selskabets bestyrelse, ville have Jagtvejskarreerne 

til at opdele sig. Her var der fortsat én afdelings-

bestyrelse for de 1.100 lejemål, men et flertal af 

beboerne mente, de stod stærkere over for AKB, 

hvis de blev sammen. 

� Jeg tør godt sige, at vi i fællesskab udviklede AKB 

til en moderne virksomhed, hvor vi beboere fik af-

gørende indflydelse på udviklingen og altid i et tæt 

samarbejde med direktionen. Allerede i april 1983 

havde bestyrelsen besluttet at igangsætte en bred 

målsætningsdebat blandt afdelingsbestyrelser, 

bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere om AKB�s 

fremtid. Men først i slutningen af 1985 blev der 

vedtaget et målsætningsprogram, hvori det frem-

stod, at AKB skulle udvikles til et beboerorienteret, 

progressivt og effektivt boligselskab. Decentrali-

seringen skulle styrkes, og der skulle udarbejdes 

nye politikker på restance- og inkassoområdet, på 

bygge- og udlejningsområdet samt på pengepleje 

- og renteområdet.

� Dermed siger jeg ikke, at alt er rosenrødt for 

beboerdemokratiet. Fremmødet er ikke altid, som 

man kunne ønske sig det, og jeg synes også, at der 

er for megen fnidder � vaskerisnak. Folk hænger 

sig i småting. Måske er det, fordi vi har magten 

� det er svært at tage stilling til de store linjer.

AKB’s nuværende formand, Finn Christensen, 
har været med siden 1969.

Kunsten at samarbejde
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Beboerß ertallets indtog 

Fra AKB’s start var det de kooperative garanter, der 

havde siddet på flertallet i bestyrelsen, dem, der 

også ejede AKB via deres indskudte garantikapital, 

og dermed dem, der stadig havde alle stemmerne på 

generalforsamlingen. Men i starten af 80’erne mær-

kede de også forandringens vinde og havde også en 

interesse i, at AKB udviklede sig til et moderne og 

effektivt boligselskab, hvor vægten lægges på en 

beboerorienteret service.

Antallet af beboervalgte bestyrelsesmedlem-

mer var siden slutningen af 1960’erne langsomt 

blevet forøget. På AKB’s generalforsamling i 1984 

besluttede garanterne at ændre vedtægterne, så 

deres suverænitet opgives. Beboerne blev tilbudt 

jævnbyrdighed i bestyrelsen, hvilket skete ved at 

skænke beboerne 200.000 kr. i garantikapital, så be-

boere og de kooperative garanter havde lige meget. 

I selskabsbestyrelsen blev der et lige antal garanter 

og beboerrepræsentanter, og i vedtægterne blev 

bestemmelsen om de kooperative byggefagsdirek-

tørers fortrinsret til bestyrelsesposter slettet. Endelig 

blev formanden valgt blandt beboerrepræsentan-

terne.

Allerede i 1985 blev der beboerflertal, hvor be-

boerne fik otte pladser ud af 15. 

Den årlige generalforsamling, der var den øverste 
myndighed frem til 1997. Indtil 1984 var det 
udelukkende de kooperative byggevirksomheder, 
der havde stemmeret, og først i 1994 er det de ti 
datterselskaber, der overtager garantikapitalen, og 
dermed er det nu udelukkende beboerne, der ejer 
AKB. 
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Ting tager tid
Beboerflertallet var indstillet på, at der ikke skulle 

ske kolossale omvæltninger i AKB. Den udvikling, 

der allerede var sat i gang, og som ikke kun var ren 

velvillighed fra garanternes side, men også en følge 

af en ændret lovgivning, skulle fortsættes. 

Men selv om ting tager tid, så var det ikke alle de 

beboervalgte, der var lige tålmodige. Mange kanter 

skulle slibes af. Hvor gik grænsen? Hvornår var det 

administration? Hvornår var det politik? Hvordan 

skulle magten bruges?

Bølgerne kunne gå højt, og enigheden med de 

gamle garanter var ikke altid til stede. Ej heller med 

den administrative ledelse, der kunne se sig nødsa-

get til at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmø-

de, hvor de ønskede præciseret, hvor de administra-

tive beføjelser og ansvaret herfor lå placeret. 

Men der var også mange store opgaver på dags-

ordenen: Den fortsatte decentralisering, opdelingen 

af AKB til et forretningsførerselskab og ti dattersel-

skaber, en større økonomisk udredning, en tilpas-

Beboerflertallets indtog

ning af den beboerdemokratiske organisering til de 

nye decentrale områder og ikke mindst de mange 

renoverings- og miljøprojekter.

Fodslag i demokratiet
Beboerdemokratiet omorganiserede sig til de Lo-

kale SamarbejdsUdvalg (LSU) for afdelingsbestyrel-

serne  – et i hvert af de syv administrationsområder. 

LSU’s kompetanceområde omfattede ”koordinerin-

gen af afdelingsbestyrelsernes aktiviteter og fælles 

fremtræden i forhold til lokalsamfundet samt fast-

læggelsen af det overordnede serviceniveau for det 

lokale administrationsområde”. 

For at sikre samhørigheden og fællesskabet dan-

nedes BeboerRepræsentantskabet (BR) for samtlige 

afdelingsbestyrelser. Her diskuteredes de generelle 

politikker for AKB’s virke, og her blev beboernes til-

lidsrepræsentanter til AKB’s bestyrelse valgt efter et 

sindrigt system, hvor de forskellige datterselskaber 

blev sikret repræsentation. 

AKB’s første beboervalgte formand, Gerda Jensen, i samtale med 
adm. direktør Henning Andersen. Billedet er taget i forbindelse med 
BL’s kongres i 1987, hvor alle AKB’s delegerede, som en del af nyt 
image og sammenhold, var iført ens trøjer med store AKB-logoer på.



27

Beboerflertallets indtog

Ejerforholdet

1913

AKB dannes som et aktieselskab, der ejes af de 

kooperative håndværkerfirmaer.

1946 

Nye regler om statsstøtte til det almene byggeri 

medfører, at de kooperative håndværkerfirma-

er ikke længere kan eje boligerne. De beslutter 

at forære boligerne til Arbejdernes Kooperative 

Byggeforening. Alle boligafdelinger opført før 

1946 blev samlet i �Gamle afdeling� og var 

således ejet af AKB indtil 1986.

1985

Beboerrepræsentanterne får flertal i bestyrel-

sen.

1986

Afdelinger i �Gamle afdeling� opdeles til selv-

stændige boligafdelinger.

1990

Boligselskabet AKB, København udskilles 

fra AKB�s hovedselskab, der omdannes til et 

forretningsførerselskab. AKB består nu af ti 

datterselskaber, der administreres af forret-

ningsførerselskabet. Samtidig erhvervede dat-

terselskaberne garantibeviser i AKB, svarende 

til 2/3 af den samlede garantikapital, så de fik 

flertallet på den årlige generalforsamling.

1994

Garantikapitalen betales tilbage til kurs pari til 

de kooperative byggeforetagender. Det er nu 

udelukkende datterselskaberne, der ejer AKB. 

1997

Folketinget vedtager, at beboerrepræsentant-

skaber er de almene boligselskabers øverste 

myndighed. I konsekvens af dette nedlægges 

generalforsamlingen i AKB�s garantiselskaber 

og hermed også i forretningsførerselskabet.

Arbejdernes Kooperative Byggeforening s.m.b.a. 

var et københavnerselskab. Der eksisterede ikke før 

1990 et selvstændigt selskab for København. Da de 

første beboerrepræsentanter vælges til selskabets 

bestyrelse, er det da også kun repræsentanter valgt 

i det københavnske repræsentantskab. Først i 1983 

blev der efter pres fra omegnsselskaberne to pladser 

til dem i selskabets bestyrelse.

De unge rebeller

Samarbejdet i bestyrelsen kunne til tider slå 

gnister. Ivar Nørgaard, AKB�s næstformand fra 

1984 til 1996, valgt af garanterne, fortæller om 

de første svære år med beboerflertal i bestyrel-

sen: 

� De unge rebeller forsøgte en enkelt gang at 

kuppe bestyrelsen. De mente, at når der var be-

boerdemokrati, så var det også dem, der skulle 

bestemme det hele. De ville blandt andet have 

en ny direktør og havde selv forhandlet med en 

person om stillingen, og regnede med, at det 

hele var på plads � han sad faktisk og ventede 

udenfor. Men vi blev naturligvis meget util-

fredse med, at det overhovedet ikke var drøftet 

i bestyrelsen, og efter min mening betyder 

demokrati også, at man skal høre mindretallet.

Ivar Nørgaard, AKB’s næstformand 
1984 – 1996
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Lokal indß ydelse styrkes

Med udgangspunkt i de syv administrationsområder 

blev der yderligere decentraliseret, så ansvaret for 

udarbejdelsen af regnskaber og budgetter, bygher-

rerepræsentationen, kontakten til afdelingsbesty-

relser og de daglige arbejdslederfunktioner blev 

flyttet ud, og flere steder blev der eksperimenteret 

med lokale udlejninger.

Beboerne insisterede på direkte indflydelse på 

de administrative opgaver, og det skulle vise sig, at 

modellen med de decentrale og selvstændige admi-

nistrationsområder var et godt redskab.

De nye ændringer handlede om en styrkelse af 

de lokale administrationskontorer, så de blev cen-

trum for et samarbejde mellem afdelingsbestyrel-

serne og administrationen, og hvor AKB’s centrale 

administration i langt højere grad skulle fungere 

som serviceapparat. 

Samarbejdet med beboerrepræsentanterne blev 

tættere, og det blev muligt at imødekomme de 

forskellige behov, der er i AKB’s meget forskellige 

boligområder. 

Det viste sig muligt at gennemføre en konse-

kvent administrativ decentralisering på forholdsvis 

kort tid. 

I 1989 blev de syv administrationsområder til fire, 

og der blev lagt mere kompetence ud til de enkelte 

afdelinger, hvor der ansættes ejendomsledere til at 

forestå den daglige drift. 

Ejendomskontoret på Mozarts Plads i starten af 
1990’erne. I vinduet er udstillet en voksmannequin 
med ejendomsfunktionærernes nye tøj. På modsat 
side er forsiden fra servicekonceptet, hvor grund- 
og ekstraydelser er oplistet inden for de forskellige 
områder af service i forhold til beboerne og 
beboerdemokratiet.
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Lokal indflydelse styrkes

De fire administrationsområder får det fulde 

ansvar for driften af afdelingerne og har tre væsent-

lige opgaver:

• Overordnet ledelse og kontakt med beboer-

demokratiet

• Økonomifunktionen, herunder afdelingernes 

regnskaber og budgetter

• Støtte til mindre afdelinger uden ejendoms-

leder samt løbende sagsbehandling

Ejendomsfunktionærernes opgaver blev også sat 

til debat, blandt andet på store medarbejderkonfe-

rencer, hvor den nye tids funktionær blev diskuteret. 

Nye arbejdsområder, nye stillingsbetegnelser og nyt 

arbejdstøj køres på banen.

I alle afdelinger skal afdelingsbestyrelserne være 

med til at tage stilling til, hvilken driftsmodel de vil 

have: ”Ejendomsledermodellen” eller ”ledende var-

memestermodel” (i dag driftsleder), som får støtte 

fra administrationskontoret.

Vigtigt er det også, at afdelingsbestyrelserne nu 

kan være med til at ansætte ledende medarbejdere 

på ejendomskontorerne.

Der udarbejdes et nyt koncept, AKB’s service i 

90’erne, der skal være med til at lægge serviceni-

veauet i afdelingerne. Det består af grundydelser og 

tillægsydelser og forhandles en gang om året med 

afdelingsbestyrelserne i forbindelse med afdelingens 

budget for det kommende år.

Nyt image til AKB

Fra midten af 80�erne handler det i høj grad om 

at få stablet et godt samarbejde med afdelings-

bestyrelserne på benene og i den forbindelse 

også skabe et nyt image af AKB. 

Der bliver vedtaget en egentlig informationspo-

litik, der ud over det formål at kunne informere 

afdelingsbestyrelser og medarbejdere i høj grad 

også handler om at give omverdenen et nyt ind-

tryk af et AKB, der ønsker samarbejdet frem for 

konfrontationer, og udvikling til en moderne 

decentral boligorganisation.

AKB-bulletin � et kvartals tidsskrift sendes på 

gaden i 1987. Ud over afdelingsbestyrelser og 

medarbejdere sendes det til politikere i kom-

muner og Folketing samt samarbejdspartnere i 

den øvrige boligbevægelse.

Den svære indflydelse

�Da vi startede i 1959 med beboerråd havde vi 

ingen indflydelse � vi skulle bare høres. I man-

ge år måtte beboerdemokratiet slås mod AKB�s 

administrations holdning om �vi alene vide � vi 

alene dirigere�. I dag har vi reel indflydelse. Vi 

er bestemmende i en lang række sager. Det gør 

også, at det indimellem kan være lidt komplice-

ret at være formand eller afdelingsbestyrelses-

medlem. Man skal have forstand på økonomi 

og på at lede et sådant foretagende.�

Børge Lindegård, Afdelingsformand på Bel-

lahøj i AKB-beboeren juni 1991
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Service i 90�erne
Men decentraliseringen stopper ikke her. Fra midten 

af 90’erne sker der en nedlæggelse af administrati-

onsområderne, og fire forretningsførere bliver til to, 

der begge placeres i kontorhuset på Tomsgårdsvej.

Det bliver nu ejendomslederne, der har al over-

ordnet ledelse og kontakt med beboerdemokratiet. 

Udførelsen af afdelingernes regnskaber og bud-

getter samles igen i den centrale administration, 

hvor faste medarbejdere knyttes til de enkelte om-

råder. Der oprettes en driftsafdeling, der skal være 

støtte for de ledende varmemestre, samt et ejen-

domskontor ligeledes i centraladministrationen, der 

skal tage sig af serviceopgaver i de små afdelinger, 

som der kommer en del af op gennem 90’erne, hvor 

der bygges småt.

Decentraliseringen er fuldført. Men ikke at for-

glemme bliver det også en vigtig erfaring for AKB, 

at decentralisering koster og kræver ressourcer. Det 

er vigtigt at stille de nødvendige redskaber til rådig-

hed for de lokale administrationer, som for eksem-

pel edb. I dag er alle kontorer koblet på systemet.

Men det koster også tid og menneskelige res-

sourcer i det daglige samarbejde medarbejdere og 

afdelingsbestyrelser imellem. Det er en balance-

gang, der til tider kræver en særlig linedans. 

Beboerne i Centrum

I starten af 90�erne starter diskussioner om, 

hvordan man får inddraget beboerne. Man 

har allerede gjort sig en del erfaringer med 

beboerinddragelse i de store miljøprojekter, 

som flere af AKB�s afdelinger er i gang med. 

AKB-bulletin bliver erstattet af en beboeravis, 

AKB-beboeren, og i 1993 vedtages nyt målsæt-

ningsprogram der �sætter beboerne i centrum�. 

Her slås det fast, at beboerne skal have mere 

indflydelse, ved at flere spørgsmål lægges ud til 

afgørelse på beboermøder eller ved urafstem-

ninger. Ligeledes lægges der op til, at der over-

alt skal indføres obligatoriske beboermøder om 

afdelingernes budgetter.

Servicemedarbejder på vej ud for at syne med 
”værktøjskassen” indeholdende synshåndbog og 
fotoapparat.
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Sidste stop før ghettoen

I 1980’erne blev selvforvaltning i boligområderne 

den nye metode til at inddrage beboerne. Det skete 

også i AKB, primært i forbindelse med de mange 

renoverings- og genopretningsprojekter i AKB’s af-

delinger.

Stort set alle byggerierne opført i 60’erne og 

70’erne skulle renoveres, og beboerne inddrages 

i forbindelse med de forestående ændringer. Be-

boerne i Hedemarken i Albertslund inddrages i en 

byforbedringsplan og Tåstrupgård i Høje-Taastrup 

Kommune blev Danmarks største beboerstyrede 

miljøprojekt igangsat i 1985. Afdelingerne på Frede-

riksholm gik i gang med et større miljø- og kvarter-

forbedringsprojekt. 

I 1992 overtog AKB hele Avedøre Stationsby, over 

2.000 boliger fra Glostrup Boligselskab, der ikke selv 

magtede de store renoverings- og forbedringspro-

jekter, som de to afdelinger, Avedøre Nord og Store 

Hus, skulle igennem.

Alle projekter fik støtte fra offentlige midler 

blandt andet de såkaldte SUM-midler (en pulje op-

rettet af Socialministeriet). De samme midler søges, 

da der blev oprettet en miljørådgivning i 1990 i 

AKB’s centrale administration. Miljørådgivningen 

skulle være med til at støtte afdelingerne i deres 

arbejde for styrkelse af det sociale liv. Opgaverne er 

at fungere som vidensbank med informationer om 

støttemuligheder og en egentlig rådgiverfunktion, 

hvor afdelingerne kunne hente hjælp til udform-

ning, opstart og afvikling af projekter.

Denne miljørådgivning fungerede kun et år, men 

blev senere fulgt op med fast ansættelse af en miljø-

medarbejder. Det sociale miljøarbejde var blevet en 

del af AKB’s administrative opgaver.

Det er også i den periode flere af AKB’s afdelin-

ger selv ansætter beboerrådgivere. Hedemarken, 

Tåstrupgård, Blåkildegård og Avedøre Stationsby 

ansætter beboerrådgivere, der skulle være med til 

løse de sociale problemer og ikke mindst dæmme 

op for dem. Arbejdet skete i tæt samarbejde med de 

valgte afdelingsbestyrelser.

Åbent hus dag i Avedøre Stationsby – et led i at 
ændre omverdens syn på boligområdet. Foto på 
modsatte side er aktiverede unge, ansat i projekter 
i forbindelse med renovering af Stationsbyen.

Jesper Nygård, AKB’s formand 1987 – 1996, var 
ivrig deltager i debatten om den almene sektor og 
ikke mindst udviklingen af de store samspilsramte 
boligafdelinger. I 1993 bliver Jesper Nygård valgt 
som formand for Boligselskabernes Landsforening, 
den første beboervalgte formand.
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Sidste stop før ghettoen

Nye opgaver
Men trods de store aktiviteter, der udfoldede sig i 

80’erne, fik det for en del af områderne aldrig den 

tilsigtede sociale genopretning – tværtimod kom 

der nye problemer til. Flere kommuner – især på 

Københavns vestegn – gav udtryk for, at grænsen 

for antal af udlændinge i de almene boligområder 

var nået.

AKB fik en racismeanklage på halsen og kom 

på avisernes forside, men svarede igen med at stille 

krav om, at der nu skulle fastlægges en integrations-

politik, så boligområderne ikke fortsatte den over-

repræsentation af særlige befolkningsgrupper, som 

var ved at gøre dem til ghettoer.

I København var det især afdelingerne på Frede-

riksholm, der var ramt af store sociale problemer og 

Problemknuseren

Ved renoveringen af Københavns Kommunes 

pensionistejendomme i 1991 skulle beboerne 

genhuses � nogle midlertidigt andre permanent. 

De nedslidte ejendomme havde i en årrække tjent 

som kommunens �oplagringsplads� for meget 

dårligt fungerende yngre førtidspensionister, 

samtidig med at der også boede alderspensionister. 

Denne cocktail fungerede mildt sagt ikke, og alle 

yngre pensionister skulle genhuses til almindelige 

boliger. Der blev oprettet informationskontorer i 

de enkelte afdelinger, og AKB-personale blev flyt-

tet ud i disse, så der blev tale om en opsøgende og 

individuel betjening. I alt blev der genhuset 209 

personer, og en efterfølgende undersøgelse viste, at 

der i snit var brugt knap fem timer pr. person.

For AKB blev dette en ny dimension i boligselska-

bets arbejde. Mange af de genhuste var �skæve� 

eksistenser, der skulle lære at finde sig til rette i 

almindelige boligafdelinger, og det var ikke altid 

lige let. Erfaringerne fra dette arbejde gjorde, at 

der blev oprettet en ny stilling, en socialkonsulent 

� en opsøgende stilling, hvor der kunne gøres brug 

af erfaringerne med genhusningen. Ejendomskon-

torerne og afdelingsbestyrelser kunne kontakte 

socialkonsulenten i forbindelse med problemer. 

Ofte var anledningen en husordensag, men ofte vi-

ste det sig, at der lå store menneskelige problemer 

bag, der kun kunne løses i et tæt samarbejde med 

de sociale forvaltninger. 

i 1991 arrangerede AKB en konference om bydels-

forvaltning eller ”kvarterløft” for her at diskutere, 

hvordan bykvartererne i bredere forstand kunne 

blive mere velfungerende og dermed bedre rustet 

til at gå mere aktivt ind i arbejdet. 

Debatten kørte i højeste gear i ind i 90’erne og 

AKB var med til at sætte yderligere gang i den, da 

formanden i maj 1992 med en kronik i dagbladet 

Politiken beskrev problemerne under overskriften 

”Sidste stop før ghettoen”. 

Det var en debat om beboersammensætning og 

de problemer, der efterhånden var uløselige. Områ-

derne prægedes mere og mere af minoritetsgrupper 

med særlige behov og problemer. Det var ikke kun 

et spørgsmål om mange indvandrere og flygtninge, 

Kommunal madudlevering i Nørrebro Vænge.
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men i lige så høj grad de grupper, der fyldte op på 

gadehjørner, de isolerede psykisk syge og mennesker 

med begrænsede sociale og økonomiske ressourcer.

AKB ansatte en socialkonsulent, der gennem op-

søgende arbejde og personlig kontakt, skulle være 

med til at løse de husordensproblemer, der opstod, 

når mange ressourcesvage grupper bor sammen. 

Endnu en ny type arbejdsopgave for en boligadmi-

nistration.

Byudvalg og kvarterløft
Der skulle ske noget, og i 1995 tog regeringen initia-

tiv til det såkaldte Byudvalgsarbejde, et samarbejde 

mellem Indenrigsministeriet, Boligministeriet og 

Socialministeriet om at bevilge penge til huslejened-

sættelser og sociale aktiviteter i en række boligom-

råder med særlige problemer. 

AKB udmærkede sig ved at være det boligsel-

skab, der havde flest boligafdelinger, der modtog 

Sidste stop før ghettoen

Miljø blev hverdagskost

Op gennem 1990�erne blev vandbesparende 

foranstaltninger, kildesortering af affald og 

el-besparelser hverdagskost i AKB�s afdelinger. 

Den stigende miljø- og omkostningsbevidst-

hed fik sat mange projekter i gang, der i dag er 

blevet til permanente ordninger.

En af de første afdelinger, der gik meget aktivt 

ind i miljøaktiviteterne, var Blåkildegård i 

Taastrup. Her blev der gjort en stor indsats for 

at inddrage beboerne både gennem oplysnings-

kampagner og som aktive deltagere blandt 

andet ved selv at stå for en genbrugsplads og en 

tøj- og bogcafé og ved at konkurrere indbyrdes 

om, hvem der kunne spare mest vand og el. 

Beboerne i Kongens Enghave har været meget 
aktive i forbindelse med kvarterløftprojektet for 
bydelen. Her demonstrerer de mod den voldsomme 
trafik, der har skåret bydelen over og i den grad 
belastet det gamle arbejderkvarter.
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støtte fra Byudvalget og dermed også det selskab, 

der fik flest nye beboerrådgivere ansat. I alt er 25  

AKB-afdelinger med i byudvalgsarbejdet.

I 1996 oprettede Staten Kvarterløftprojekter, hvor 

det drejer sig om helhedsorienteret byfornyelse med 

lokale beskæftigelsesprojekter og fysisk planlægning 

af veje, stier og pladser, kulturelle projekter og 

andre aktiviteter. I alt var der tale om syv områder 

i hele landet, og AKB er med i to af dem, Kongens 

Enghave og Avedøre Stationsby. 

Det betød nye samarbejdsformer og nye admi-

nistrative opgaver. En af forudsætningerne var, at 

de pågældende kommuner, beboerne og boligsel-

skabernes administrationer skulle være enige om de 

aktiviteter, der skulle igangsættes.

AKB oprettede en central Miljø- og udviklingsaf-

deling, der skulle støtte beboerrådgiverne i de en-

kelte områder, hvilket var særligt nødvendigt i den 

første periode, hvor konflikterne i samarbejdet var 

størst. Desværre passede kemien ikke altid mellem 

beboerrådgiverne og afdelingsbestyrelserne. Allere-

de efter det første år måtte tre ud af ni afskediges. 

Den positive spiral
Både byudvalgsarbejdet og kvarterløftprojekterne 

har været med til at bringe afdelingerne ind i en 

positiv spiral. Det tætte samarbejde, der har været 

mellem beboerne, boligselskabet, institutionerne i 

områderne, den kommunale forvaltning og de po-

litiske systemer har vist sig at være en brugbar vej 

frem. 

Ikke alt er forløbet til alles tilfredshed, men den 

politiske holdning til, at dette skulle lykkes har væ-

ret til stede – og det kan direkte aflæses og ses i selve 

boligområderne, hvor beboerne også fandt nye veje. 

De helhedsorienterede løsninger satte nytænkning i 

gang. Alle områder blev dækket ind både med fysiske 

ændringer af udearealer og bygninger og af sociale 

tiltag. 

Langt de fleste steder har man indset nødvendig-

heden af professionel hjælp, og efter midlerne fra 

Byudvalget er ophørt, har beboere og kommuner 

langt de fleste steder besluttet fortsat at lønne de 

professionelle beboerrådgivere.

Åbningskonference for byudvalgsarbejdet i 
Avedøre Stationsby. Arbejdet omfattede mange 
nye samarbejdspartnere i lokalområdet.

Den afsluttende rapport om det store miljøprojekt i 
Tåstrupgård.

Foto th.: Fortun Midtby i Lyngby opført i 1992 som 
en del af AKB’s Lyngby-afdelinger, hvor den første, 
Etagehusene, blev opført i 1950.
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I starten af 1980’erne kom der politisk forlig om en 

ny finansieringsform for nybyggerier, indeksfinan-

sieringen. Byggeriet af de store boligafdelinger var 

slut, men der blev stadig bygget, dog i en helt anden 

skala. Det blev de små ejendomme i blandt andet 

Frederikssund og Hillerød. Byggekvoten blev i årene 

fremover sat ned for næsten helt at svinde ind. De 

store almene boligområder havde fået et dårligt ry, 

så kommunernes villighed til at bygge nyt svandt 

også ind. 

Det sidste større byggeri, AKB har opført, er 

Titanparken på Nørrebro med sine 230 lejemål, der 

stod indflytningsklar i 1991. Det var mere end det 

samlede antal, der blev opført de næste 10 år, som 

var på 190 boliger.

Men så var Arbejdernes Kooperative Byggefor-

ening også ændret til et binavn, selvom AKB’s byg-

geafdeling aldrig har været større. Nu er opgaverne 

blot at få færdiggjort renoveringerne af de store 

60’er og 70’er byggerier samt renovering og for-

nyelse af de gamle karreer, udvikle nye boligtyper 

inden for både familieboliger, ældreboliger, bofæl-

lesskaber og institutionsbyggeri for kommunerne. 

Kvalitet i etagebyggeri
I 1996 udskrev AKB med støtte fra Boligministeriet 

en konkurrence om “Kvalitet i etagebyggeri: Byg-

geri med 100 årigt perspektiv”. I konkurrencens krav 

hed det, at udgifter til vedligeholdelse begrænses til 

et minimum i hele bygningens levetid. Der var tale 

om en totaløkonomisk betragtning, hvor de valgte 

kvalitetsmaterialer skulle sikre den længere levetid 

og færre vedligeholdelsesudgifter. Det gælder for 

enkle installationer, lejlighedernes indretning, fa-

cader m.v.

Desuden var det et krav, at byggeriet skulle 

fremstå som et demonstrationsprojekt for, hvordan 

Fra stort til meget småt

Titanparken blev opført i 1991 og som et forsøg 
på at inddrage beboerne skulle de selv være med 
til at dekorere deres opgange. Planen var også, 
at de selv skulle sørge for trappevask for på den 
måde at spare penge på den daglige drift. Det var 
ikke mange beboere, der deltog i malingen, og 
trappevasken måtte hurtig opgives.

Sankt Pauls Gade i Nyboderkvarteret er en 
huludfyldning opført i 1991. Den har samme gule 
farve som det gamle Nyboder.

Foto th.: Fasanhaven – en lille huludfyldning på 
Ndr. Fasanvej på Frederiksberg.
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AKB Consult ApS

I 1992 oprettede AKB selskabet AKB Consult 

ApS, der skulle varetage AKB�s aktiviteter i ud-

landet, som konsulent og foredragsvirksomhed. 

Det drejede sig primært om engelske boligor-

ganisationer, der var interesseret i den danske 

beboerdemokratimodel og AKB�s forvaltnings-

modeller.

børneinstitutioner kunne integreres i stueetagen af 

byejendomme, uden det kræver de store indgreb at 

anvende institutionen til andre formål.

Bebyggelsen skulle opføres på en grund i Prin-

sessegade på Christianshavn, 18 familieboliger og i 

underetagen en børneinstitution. Kvantiteten blev 

afløst af kvaliteten. Det handlede ikke længere om 

at opføre hurtige boliger til de mindrebemidlede. 

Hvor det tidligere var et spørgsmål om at bygge for 

børnerige familier med en hjemmegående mor, og 

med en samlet husstandsindkomst, der ofte lå under 

en faglært arbejders indtægt. Nu er opfattelsen hos 

en del kommuner, at almene beboere skal vise en vis 

indtjening for at kunne komme i betragtning til en 

lejlighed.

Det, der startede som boligselskaber, der skulle 

sikre boliger til de lavest lønnede, blev nu ændret til 

en meget differentieret beboerskare. Rammebelø-

bene for, hvad det måtte koste at bygge pr. kvadrat-

meter, overskrides med kommunernes velsignelse, 

og de almene huslejer i nybyggerierne tager him-

melflugten.

Afdelingen i Nansensgade, en huludfyldning, 

er også et eksempel på det dyre kvalitetsbyggeri. 

By-boligen til de kræsne, hvor beboerne som noget 

AKB’s sidst opførte afdeling med familieboliger i 
Prinsessegade på Christianshavn. Bebyggelsen fik 
arkitekturpris af  Københavns Kommune i 2001.

Hækmosen II, den attraktive rækkehusbebyggelse i 
Herlev, der sammen med Hækmosen I er bygget på 
en skrånende grund ned mod en lille sø.

Englændere på besøg i Olfert Fischers Gade.



41

Fra stort til meget småt

nyt, bliver tilbudt at købe hårde hvidevarer gennem 

AKB, lige fra køleskabe og komfurer til opvaskema-

skiner, vaskemaskiner, tørretumblere osv. Med en 

differentieret husleje til følge. Principperne om de 

ens velindrettede lejligheder er forladt.

Vinduer med udsigt
Det skred, der op mod årtusindskiftet skete i opfat-

telsen af, hvem der skal bygges til omfatter også, 

hvor der skal bygges. Både kommunerne og bolig-

selskaberne ønsker at bygge på de grunde, ingen 

andre vil have. Især ønsker kommunerne at mar-

kere, at de ikke længere vil have de store almene 

”ghettoer”.

I stedet stiles der målrettet efter attraktivt belig-

gende grunde, og AKB sikrede sig sammen med Le-

jerbo en havnegrund på den gamle Sojakagefabrik i 

Havnestaden, et nyt attraktivt boligområde. 

I samarbejde med en privat investor skal der 

opføres 160 boliger, hvor ejerformer blandes, så 

private og almene boliger ligger dør om dør. En del 

af boligerne skal opføres som medejerboliger, hvor 

grundideen er, at de kommende beboere får stor 

indflydelse på indretningen af boligerne mod et 

større indskud. Endnu et tegn på, at kommunerne 

ønsker almene boliger til alle indkomstgrupper og 

meget gerne dem med de store indkomster.

Nyhuse i Hillerød, 60 boliger opført i 1990, 
beliggende i slotsområdet ved Frederiksborg Slot.
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Siden starten af 90’erne har AKB opført og admini-

streret ældreboliger. Med overtagelsen af tre af Kø-

benhavns Kommunes pensionistejendomme i 1991, 

var der sat fokus på ældreproblematikken og ældres 

boligforhold. 

I Rødovre overtog man den smukke pensionist–

ejendom, Doktorhaven, fra kommunen, hvor de 

ældre boliger skulle renoveres, og der skulle opføres 

en hel ny boligblok. 

I tilknytning til Nansensgadebyggeriet blev der 

opført ældreboliger, og på Istedgade på Vesterbro 

Nye beboergrupper

blev et hul i boligrækken ligeledes anvendt til nye 

ældreboliger. I Hillerød og Frederikssund blev der 

også bygget ældreboliger.

Kommunerne var for alvor begyndt at tilgodese 

den nye ældregeneration.

Seniorboliger
Men hvor der i første omgang har været tale om at 

opføre forholdsvis små boliger til pensionister over 

67 år, er kravene fra de unge ældre steget. 

I Thomas Laubs Gade på Østerbro er tidligere fabriksbygninger 
blevet renoveret til moderne lejligheder og fællesrum for 
unge psykisk udviklingshæmmede. Renoveringen er sket i tæt 
samarbejde med Københavns Kommune, ligesom gruppen af 
pårørende har været inddraget.
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I et netop afsluttet byggeri i Virum nord for 

København er der opført en ny type seniorboliger, 

hvor boligerne er på mellem 75 og 105 m2. Boligerne 

indrettes efter en seniorcheckliste, som AKB har op-

stillet i samarbejde med en kommunal følgegruppe. 

Boligerne, der henvender sig til de “unge ældre”, 

skal via seniorchecklisten, tage højde for, at de ind-

rettes på en måde, så beboerne kan blive boende, 

også selvom de bliver gangbesværede og mere ple-

jekrævende.

I Havnestaden skal der opføres et seniorbofælles-

skab, hvor den kommende beboergruppe allerede 

inden byggeriets start er med til at beslutte, hvor-

dan boligerne skal indrettes. 

Boliger til de svageste
Det er ikke i de seneste ti år blevet til mange familie-

boliger. Til gengæld har AKB været med til at sikre 

tidssvarende boliger for de svageste. 

I Hillerød er der opført et mindre bofællesskab 

til psykisk syge, og i Frederikssund er tidligere ung-

domsboliger blevet ombygget til demente ældre. 

Men det er i Københavns Kommune, de helt sto-

re opgaver har ligget. Her er der tale om de tidligere 

plejehjem Aftensol og Aalholmhjemmet, begge op-

ført af AKB omkring 1970, der nu ombygges til tids-

svarende plejehjemslignende boliger. 

Nye beboergrupper

På Lundevej i Frederikssund blev der i 1992 opført 
ungdomsboliger. Men det viste sig hurtigt, at det 
var svært at få beboerne til at fungere sammen om 
de fælles køkkener, og der var konstant problemer. 
Frederikssund Boligselskab besluttede derfor 
sammen med kommunen at ombygge boligerne til 
plejehjem for demente.

Geels Plads i Virum er AKB’s seneste ældreboliger, 
indflyttet i 2002, hvor der er tale om forholdvis 
store boliger på mellem 75 og 105 m2. Beboerne i 
de 18 boliger kommer alle fra ejerboliger.
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Nye beboergrupper

Der er tale om helt nye institutioner til psykisk 

udviklingshæmmede og multihandicappede. Et spæn-

dende projekt har i den forbindelse været ombygning 

af tidligere fabriksbygninger i Thomas Laubs Gade 

på Østerbro.

I København har det positive samarbejde med 

kommunen også resulteret i en gensidig forståelse 

for de problemer, der kan være i mange boligområ-

der, når mennesker, der psykisk og socialt ikke har 

det godt, skal bo sammen med normalt fungerende 

beboere. Det betyder tit isolation og manglende 

kontakt ikke mindst til de kommunale myndigheder, 

der har ansvaret. 

Med fælles hjælp er der oprettet et antal bofæl-

lesskaber for vidt forskellige grupper i de køben-

havnske boligafdelinger. Der er tale om bofællesska-

ber for udviklingshæmmede, tidligere narkomaner 

og udslusningsboliger til hjemløse fra Sundholm. 

Dette har selvfølgelig kun kunnet lade sig gøre, 

fordi beboerne har været indstillet på at få en po-

sitiv situation ud af et meget vanskeligt problem. 

Ved at stille boliger til rådighed har der været et 

konstruktivt samarbejde med kommunen om at løse 

boligproblemer for meget udsatte grupper.

Service til de ældre

I 1991 overtager AKB tre ældreboligafdelinger 

fra Københavns Kommune og i årene efter 

bliver der bygget en del nye ældreboliger, så der 

i dag administreres otte ældreboligafdelinger

Men overtagelsen af ældreboligerne blev også 

startskuddet til en anden slags beboerservice. 

Godt nok var holdningen i 1991, at der ikke var 

tale om at overtage kommunens sociale opga-

ver over for pensionisterne. Det var et tabu, at 

boligselskaber skulle overtage kommunernes 

sociale opgaver og der kunne slet ikke være 

tale om, at beboerne selv skulle være med til at 

betale for ydelser over huslejen, som hørte til 

den offentliges ældreomsorg. Men det var nu 

alligevel den vej udviklingen gik. 

Ti år efter besluttede beboerne nemlig i den 

ene af de tre ældreboligafdelinger, Enghol-

men Nord, at deltage i et forsøg med udvidet 

beboerservice, der blandt andet omfatter 

tilstedeværelse af en social medarbejder med 

fast åbningstid, observation og tilbagemelding 

til hjemmeplejen, hjælp til ommøblering m.v., 

individuelle og hjemmehjælpslignende ydelser 

som for eksempel rengøring, indkøbsordning 

og hjælp til tøjvask.

Rejsegilde på Musvågevej i København. 50 boliger 
og dagtilbud til multihandicappede og autister i en 
nyopført bygning.
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Nye beboergrupper

Afdeling Nansensgade ligger i et af Københavns attraktive 
kvarterer. I den høje del af bebyggelsen er 12 to-rums 
ældreboliger, og derudover er der 34 almene boliger. 

Færgeparken i Frederikssund med ældreegnede boliger.
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AKB er heller ikke gået fri af vittighedstegnernes 
satiriske pen. Her er det Bo Bojesen, der i 1958 gør sig 
lystig over AKB’s opførelse af Øbrohus på Jagtvej, som 
kun var for enlige eller ægtepar uden børn. Hvis der 
kom børn blev de sagt op. 
Teksten til tegningen lyder: ”Ja, det kan godt være, 
men i hvert fald kan de ikke sige os op.”
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Det, der startede som en opgave med at opføre bo-

liger for de mindrebemidlede, er i dag blevet en di-

mension rigere med et bredt spekter af opgaver for 

alle grupper af mennesker. Tidssvarende boliger, der 

skal opføres, så det svarer til de enkelte gruppers be-

hov, og ikke mindst til det enkelte menneskes egne 

behov for at indrette sig så individuelt som muligt.

Et moderne boligselskab skal være omstillingspa-

rat – på alle områder. Historien har vist, at det ikke 

er nok ”kun” at være en byggeforening, der skal 

opføre boliger i stort tal. De store renoveringspro-

jekter stiller store krav – ofte sværere at løse end et 

nybyggeri.

 I dag er det beboerne, der ejer AKB, og dem, 

der bestemmer, hvad der skal bygges, om der skal 

bygges og ikke mindst bestemmer, hvordan en 

boligorganisation skal forvaltes. Det skal ske i tæt 

samarbejde med medarbejderne, et samarbejde, der 

kræver et stort engagement af alle parter. Ligeledes 

Omstilling

er der i dag også tale om et tæt samarbejde med 

kommunerne omkring løsning af de mange sociale 

opgaver. 

Med regeringsskiftet i 2001 blev der sat spørgs-

mål ved den almene boligsektors fremtid. Men hvad 

fremtiden vil bringe, kan vi ikke spå om. 

Men som alle gode eventyr håber vi selvfølgelig 

på en slutning for en boligorganisation og dens be-

boere, der kan blive ved med at udvikle sig sammen 

i takt med det samfund, de er en del af. Et  samfund, 

der hele tiden ændrer sig, alt efter de politiske vinde 

og de økonomiske konjunkturer.

18 seniorboliger og fælleshus gå Geels Plads i Virum 
opført i 2002.
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AKB’s formænd

Valgt som repræsentanter for de kooperativer håndværkervirksomheder

L. Jessen

1913 � 1946

Peder Nørgård

1946 � 1971

Kaj Nielsen

1971 � 1984

Valgt som repræsentanter for beboerne

Gerda Jensen

1984 � 1987

Jesper Nygård

1987 � 1996

Finn Christensen

1996 -  
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AKB’s administrerende direktører

Fritz Ortmann

1913 � 1943

Fr. Dalgaard

1943 � 1963

Evan Sølvkjær 

1963 - 1970

Paul Lind

1970 � 1984

Kurt Jacobsen

1984 � 1989

Henning Andersen

1989 � 
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 Opført Antal lejemål 
Boligselskabet AKB, København 
0101 Frederiksholm, karré 1,  1913 74 
0102 Frederiksholm, karré 2 1914 132 
0103 Frederiksholm, karré 3 1914 185 
0104 Frederiksholm, karré 4 1918 146 
0105 Frederiksholm, karré 5 1921 146
0106 Frederiksholm, karré 6/13 1922/38 116 
0107 Frederiksholm, karré 7 1924 164 
0108 Frederiksholm, karré 8 1926 296 
0109 Grønnegården (karré 9/10) 1934/35 325 
0111 Frederiksholm, karré 11 1936 169 
0112 Frederiksholm, karré 12 1943 120 
0114 Frederiksholm, karré 14 1944 160 
0115 Frederiksholm, karré 15/16 1944/47 379 
0201 Jagtvej, karré 1 1916 182 
0202 Jagtvej, karré 2 1917 259 
0203 Guldberg 1920 174 
0204 Jagtvej, karré A og B 1925 230 
0206 Tagensvej 1932 238 
0207 Østerbrogade 95 1929 95 
0208 Kanslergården 1936 161 
0209 Bispevænget 1941 662 
0301 Frederiksholm, karré 17 1949 118 
0401 Bellahøj 1955 261 
0501 Herman Bangs Plads 1957 18 
0601 Oldermandsgården 1959 170 
0602 Lynghuset 2001 29
0603 Musvågevej 2002 50
0701 Øbrohus 1961 209 
0702 Tåsingegade 1963 43 
0801 Kirsteinsgade 1964 61 
0803 Thomas Laubs Gade 2001 20 
0901 Frederiksholm, karré 18 1966 202 
1001 Lundtoftegade 1970 743 
1101 Sjælør Boulevard 1970 267
1102 Engholmen Nord  1946 127 
1150 Gasværksvej 1995 20 
1151 Adam Guldhorn 1862/82 42 
1201 Maribovej 1971 56 
1301 Olfert Fischers Gade 1978 68 
1302 Sankt Pauls Gade 1991 21 
1303 Nansensgade 1998 46 

1304 Sankt Pauls Plads 1873 15 
1401 Vigerslevgård 1982 89 
1501 Gormsgade 1989 55 
1601 Titanparken 1991 285
1702 Nørrebro Vænge 1942 349 
1703 Guldbergs Have 1936 291 
1801 Prinsessegade 2000 18 

AKB�s selskaber og afdelinger
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Boligselskabet AKB, Lyngby  
3001 Etagehusene 1950  377 
3004 Fortun Midtby 1992 73 
3006 Geels Plads 2002 18
3101 Rækkehusene 1957 173 
3201 Højhuset 1962 168

Boligselskabet AKB, Avedøre   
3501 Avedøre Syd 1974 1051 
3522 Store Hus 1976 464 
3523 Avedøre Nord 1978 1018 

Boligselskabet AKB, Rødovre  
4001 Ved Milestedet 1955 454 
4002 Doktorhaven  1941/1994  92          
             
Boligselskabet AKB, Hillerød   
4401 Nyhuse 1990 60 
4402 Mosehusene 1999 48 
4403 Løngangshuset  1999 8 

Boligselskabet AKB, Herlev   
4501 Herlev I 1958 251 
4502 Hækmosen I 1985 69 
4503 Hækmosen II 1991/95 58 

Frederikssund Boligselskab 
4601 Bøgebakken 1944 36 
4602 Kirkebakken 1983/86 45 
4603 Kirkegade 1986 30 
4605 Færgeparken II 1989 26 
4606 Lundevej 1992 8 
4607 Færgeparken III 1993 36 

Boligselskabet AKB, Taastrup   
4701 Taastrup Valhøj 1967 152 
4801 Blåkildegård 1970 411 
4901 Tåstrupgård 1972 912 

Boligselskabet AKB, Albertslund   
5001 Hedemarken 1969 891 

Boligselskabet AKB, Frederiksberg
5501 Stjernen 1974 625 
5502 Fasanhaven 1994 20  
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Valgt i juni 2002

Beboerrepræsentanter

Finn Christensen (formand), Boligselskabet AKB, København

Erik Monnerup (næstformand), Boligselskabet AKB, København

Anette Fogh, Boligselskabet AKB, Hillerød

Ole Hansen, Boligselskabet AKB Albertslund 

Vivi Hellmuth, Boligselskabet AKB, Taastrup

Kirsten Jørgensen, Boligselskabet AKB, Taastrup

Klaus Lind Bentsen, Boligselskabet AKB, Rødovre 

Karen Nielsen, Boligselskabet AKB, København

Bjørn Petersen, Boligselskabet AKB København

Knud Rasmussen, Boligselskabet AKB, København

Valgt med særlig tilknytning til AKB�s interesseområder

Lars Kramer Mikkelsen

Vakant

Udpeget af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune

Jan Gralle

Valgt af medarbejderne

Nina Engelsen, HK-klubben

Jim Voss, Ejendomsfunktionærernes klub

Direktionen

Adm. direktør Henning Andersen

Bestyrelsen for Boligselskabet AKB s.m.b.a. 



53



54

Udgivet i anledning af 90-års dagen for AKB�s stiftelse 
den 8. februar 1913

Udgiver:

Boligselskabet AKB s.m.b.a.
Tomsgårdsvej 28
2400 København NV

Fotos:

Svend-Erik Andersen, Lars Bahl, Michael Daugaard, 
Henning Hjorth, Teit Hornbak, Mikal Schlosser, 
AKB-arkiv

Tryk:

Nørrebro Bogtryk
Februar 2003

Oplag:

3.500

Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

AKB 90 år



55




