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 2 

Det er tidens nok hotteste nye rum, en slags erstatning for samtalekøkkenet, og så myldrer de 3 

frem i byen. Altaner er det nye sort for boligen. Alene det seneste år vurderes det, at 3500 4 

lejligheder har investeret i en altan. En tendens der ser ud til at fortsætte. 5 

På første sal har planterne fået plads. 6 

”Det er jo min kolonihave”. 7 

På fjerde sal er bøgerne kommet ud i solen. 8 

”Vi bor på solsiden, og det giver ekstra uderum, og om vinteren har vi sådan lidt ekstra køleskab, 9 

kunne man sige”. 10 

”Jeg tror peberfrugterne her skal have lidt.” 11 

På tredje sal har familien fået en have i storbyen. 12 

”Det var et ønske om at få suppleret, kan man sige, bylivet med også at have et sted at gå ud.” 13 

Trods den spirende efterårskulde, så er altanen tidens hotteste rum for byboere. 14 

”Vi flytter ikke tilbage på landet, vi flytter ind til byen, urbaniseringen fortsætter og fortsætter, og 15 

så får vi altså behov for et uderum.” 16 

”Det hjælper da at der kommer flere forskellige mennesker, der bliver boende på Nørrebro, at det 17 

ikke kun er studerende og hashhandlere, ikke, der bor her. Nu er det også en masse småfamilier 18 

og folk over 30, så det er jo meget rart, fordi… jeg tro at fordi vi får en altan, så er der plads.” 19 

Indramningen er bare en lille bund, og så en åben himmel. 20 

”Den må gerne få meget mere vand, den der”. 21 

Det simple er nærmest et billede på, hvor frie indretningsmulighederne er. 22 

”Der er råd til fejltagelser. Det er jo ikke noget med at man anlægger noget kæmpestort, man kan 23 

jo prøve sig lidt frem, og er det en katastrofe, ja men så kan man jo prøve igen på en frisk næste 24 

år.” 25 

Håndværkerne har travlt. Alene for det kommende år har Altan.dk, Danmarks største firma i 26 

altanmontering, solgt 20 % flere projekter end sidste år. Her i gården havde kun 50 lejligheder 27 

bestilt en altan for et år siden, men det er endt med 148 altaner. 28 

”Vi kan jo sådan set ikke sætte dem hurtigt nok op for dem. Øhh lige så snart vi kommer ind i 29 

gården her med vores grej, så står folk: Hvornår kommer I hen til os?” 30 

Altanerne giver kun ét problem – mere larm for naboerne. 31 

”Så må man lukke vinduerne og tage en øreprop i, og sådan noget. Det er jo også hyggeligt, at der 32 

er liv.” 33 

Er vi danskere ved at blive nogle udedyr lige som i sydeuropa? 34 

”Ja måske, i hvert fald her i vores andelsboligforening. Du kan jo se hvor mange der har fået 35 

altaner.” 36 

Og prisen for en altan ligger typisk mellem 80 og 120 tusind kroner. 37 
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Snak sammen:  41 
Har I altan? 42 
Hvad bruger I den til? 43 
Giver den jer problemer med naboerne? 44 


