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Til Gladsaxe Byråd 

 
Appel: Bevar markant velfærdsarkitektur  
 
Det er kommet os for øre, at Gladsaxe Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet at nedrive 
Bocentret Ringbo. Vi skriver til jer for at fortælle, at det er vi mange, der er rigtig kede af. Først 
og fremmest fordi Ringbo-bebyggelsen er intet mindre end et arkitektonisk mesterværk helt 
uden sidestykke i dansk arkitektur. Men i lige så høj grad fordi vi har hårdt brug for ikoniske 
eksempler på, at bevaring, genbrug og ombygning er vejen frem i forhold til den grønne 
omstilling. Vi har brug for kommuner, der tør sætte langsigtede bæredygtige strategier før den 

hurtige profit – især i forhold til byggesektoren, som er vores største CO2-udleder. 
  

Arkitektonisk mesterværk  
Ringbo, der ligger og gemmer sig på en stor grund imellem motorvejen og et andet 
arkitektonisk mesterværk, Jørn Utzons Bagsværd Kirke, er et af de mest unikke byggerier fra 
efterkrigstidens velfærdsarkitektur. Det smukke cirkulære bygningsanlæg slynger sig kantet 
rundt om et eventyrligt landskabeligt rum, anlagt i harmoni med bygningen. De enkelte 
bygningsled er raden rundt holdt i én etage, men det skrånende terræn, de skrå tagflader og 
nogle dekorative ovenlystårne, gør bygningen varieret og rytmisk indtagende. Det hele fælder 
sig smukt ind i naturen som en tilgroet vikingelandsby. 
 

Det er arkitekten Hans Christian Hansen, der – i samarbejde med landskabsarkitekten Georg 

Boye – har tegnet bygningsanlægget for Københavns Kommune i 1961-63. Hans Chr. Hansen 
(1901-1978) var ansat som arkitekt i Københavns Kommune det meste af sit arbejdsliv. Hans 
mange bygninger for kommunen skiller sig ud fra mængden med deres ofte markante 
konstruktioner og materialevirkninger, men også for deres sociale kvaliteter som Ringbo er et 
fremragende eksempel på. Unge arkitekter fra nær og fjerne kommer valfartende til for at 
studere Hans Chr. Hansens bygninger, ja, en ung spansk arkitekt skriver sågar på en Ph.d-
afhandling om ham, alt imens en dansk arkitekt, Kristian Seier, skriver på en monografi med 
afsæt i mange års forsking. 
 
Transformér i stedet for at rive ned  

Ringbo hører til det ypperste fra Hans Chr. Hansens hånd. Dermed hører det også til det 
absolut ypperste i dansk arkitektur. Ringbo er en forløber for ”tæt-lav-bevægelsen,” som i 
1970’erne gjorde oprør imod kransporsbyggeriet og genintroducerede en menneskelig skala i 
byggeriet. Tendenser, der igen i dag er ved at vende tilbage med fornyet kraft. En nænsom 
blotlægning og ombygning af Ringbo, f.eks. til ældreboliger eller almennyttige boliger ville 
ikke alene være en gevinst for Gladsaxes borgere, det vil også sætte tyk streg under den plads på 
verdenskortet, som Gladsaxe Kommune har med Bagsværd Kirke. 

 
Som bocenter for borgere med sindslidelser og stofmisbrug har Ringbo levet et skjult liv bag 
beplantning og høje hegn. Bygningen har været ejet af Københavns kommune, men er nu solgt 
til Gladsaxe Kommune. Til trods for at eksperter har vurderet, at Ringbo sagtens kan 
genanvendes og ombygges til f.eks. boliger, har kommunen besluttet at nedrive den for at 
udvikle nye boliger på grunden. Der foreligger endog en meget overbevisende indstilling til 
fredning fra Det Særlige Bygningssyn, men efter klager fra både Gladsaxe Kommune og 
Københavns Kommune, valgte Slots- og Kulturstyrelsen at afvise fredningsindstillingen. 
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Der er, som vi ser det, to virkelig gode grunde til at bevare Ringbo: umistelig kulturarv og grøn 
omstilling. I en tid hvor der efterhånden er evidens for at bevaring og ombygning fremfor 
nedrivning og nybygning er godt for klimaregnskabet, er det ikke alene forkert at slette 
sporene fra denne oversete perle – det er også uetisk. 

 
Vi vil på denne baggrund appellere stærkt til, at I som Gladsaxe kommunes folkevalgte 
politikere, genovervejer mulighederne for et alternativ til nedrivning af Ringbo. Tænk hvilket 
unikt boligbyggeri, der kunne komme ud af denne visionære perle, hvilket tilløbsstykke og 
hvilket forbillede for lignende eksempler, hvor kulturværdier trues på livet af kortsigtede 
kalkuler. 
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Thomas Bo Jensen, professor og forskningschef ved Arkitektskolen Aarhus 
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To illustrationer af Ringbo: 
 

Til venstre ses en model af Ringbo. Den ringformede del ejes nu at Gladsaxe Kommune. Den 
forreste del, den ligeledes meget smukke møllevingeformede servicefløj, ejes af Københavns 
Kommune. 

 
Til højre ses et aktuelt fotografi af den ringformede bebyggelse. 

 
 


