
4342

mAJ 2012

 Den formelle titel lyder på kon-
sulent på projektet Boost Syd-
fyn, men Hanne Raunsmed 
kalder sig ildsjælsgartner. „Jeg 

tror, at det jeg er god til er mødet, det at 
få folk til at lukke op og fortælle, at skabe 
tillid”, fortæller den 51-årige arkitekt selv, 
da Arkitekten taler med hende i Praksis 
Arkitekters om- og tilbygning af og til 
Borgerforeningen i Svendborg. 

Boost Sydfyn er et erhvervsudviklings-
projekt sat i søen af de fire sydfynske 
kommuner Svendborg, Faaborg-Midtfyn, 
Ærø og Langeland. Finansieringen består 
af udkantsmidler fra EU. Målet er profilere 

Sydfyn som ressourceområde for krea-
tive iværksættere og midlet uddannelse 
af iværksættere og kommunalt ansatte 
med erhvervskontakt. „Min opgave er 
bl.a. at lave en rød tråd mellem de del-
tagende virksomheder, så de får dannet 
et fælles netværk. Vi definerer en kreativ 
iværksætter som en person, der arbejder 
innovativt og udviklingsorienteret med 
processer og produkter for at drive eller 
udvikle en virksomhed. Vi har deltagere, 
som sælger solcelleopladede produkter 
til markering på veje, blomsterskulpturer, 
laver personlig udvikling gennem tarot-
lægning, udvikler naturvidenskabelige 

læringscomputerspil, grafikere og have-
arkitekter. Og det er bare nogle af dem,” 
siger Hanne Raunsmed.

’Ildsjælsgartneriet’ tog fart for Hanne 
Raunsmed, da hun blev bedt om at 
udvikle et kursusforløb for iværksættere 
in spe på VUC Fyn, hvor hun havde under-
vist i design i en årrække. Hun siger om 
det at være underviser med arkitektbag-
grund: „Jeg underviser nok ikke sådan, 
som man sædvanligvis gør. Min bag-
grund fra arkitektskolen gør det mere 
naturligt for mig at starte med at kigge 
problemet efter i sømmene og så tage 
redskaberne ind bagefter. I forbindelse 

med mit nuværende arbejde med uddan-
nelserne under Boost Sydfyn synes jeg 
personligt det er sjovt at møde alle mulige 
slags mennesker, at finde ud af hvad de 
rummer, hvad deres potentiale er og se 
om man kan få det i spil. I forhold til at 
Sydfyn er et udkantsområde handler det 
også om at få dem til at forstå, at man er 
nødt til at gøre noget sammen, at ville 
noget og forsøge at løfte det i fællesskab.”

Da Hanne Raunsmed startede i sit nye 
job på Boost Sydfyn i marts sidste år 
bestod projektet af en pose EU-midler 
og et ønske om at fastholde og tiltrække 
beboere til et område med mange herlig-
hedsværdier, som ikke ligger lige præcis i 
enten den østjyske 100-kilometer-by eller 
hovedstadsområdet.

Sammen med sine to kolleger, hvoraf 
én tidligere har arbejdet i udlandet med 
eksport og én er HK’er, gik hun i gang 
med at udvikle uddannelserne for iværk-
sætterne og de ansatte i kommunerne 
og finde undervisere til forløbene. ”Jeg 
startede simpelt hen fra en ende af med 
at ringe rundt i det netværk, jeg har fra 
dels et sidefag i virksomhedskommunika-
tion fra SDU, dels en masteruddannelse i 
kulturarv (Nordmak). Derfra bredte det sig 
som ringe i vandet,” fortæller hun. 

Erfaringerne fra arbejdet med kultur-
arven kommer også i spil på andre måder. 
Som afslutning på sin masteruddannelse 
skrev Hanne Raunsmed et projekt med 
udgangspunkt i den såkaldte Hallands-
model. Den går kort fortalt ud på at ind-
drage bredere udsnit af samfundet end 
dem, der traditionelt kerer sig om kultur-
arven som interessenter for den. Hanne 
Raunsmed benytter under Boost Sydfyn 
Hallands-modellens credo om at beskrive 
et områdes kvaliteter og gøre dem aktive. 
Det handler om at synliggøre det sydfyn-
ske samfunds kvaliteter, som i forvejen 
med sine rammer om et sammenhæn-
gende liv tiltrækker en del unge iværk-
sættere fra de større byer, og engagere 
alle sider af samfundet i dem. 

Hanne Raunsmed er arkitekt MAA og arbejder med uddanne kreative iværksættere på Sydfyn. 
Hendes arbejdsliv handler meget om mødet med andre mennesker, det at se og udvikle deres 
potentialer.  I et dansk udkantsområde gælder det om at uddanne iværksætterne i ikke bare  

at gribe mulighederne, men også at skabe dem selv. 

At se nogen gro

Til det første hold på iværksætteruddan-
nelsen kom der 120 ansøgninger, hvoraf 
de 84 blev optaget på et forløb, som skal 
professionalisere dem inden for økono-
mistyring, idéudvikling og markedsfø-
ring. ”Det handler om at finde ud af, hvad 
de har brug for, lige nu og på sigt, i deres 
virksomhed. Vi forsøger også at sætte 
deltagerne i spil som en ressource for 
hinanden. Derfor blander vi holdet i nye 
konstellationer hver gang de mødes, så 
de træffer andre iværksættere på kryds 
og tværs og får øjnene op for de mulig-
heder, der kunne ligge i et samarbejde”, 
siger Hanne Raunsmed.

Uddannelsen af iværksætterne er den 
ene streng i en dobbelt model, hvor man 
både uddanner dem, som sætter i værk, 
og dem, som skaber, i hvert fald nogle af, 
rammebetingelserne for at gøre det. Der-
for omfatter projektet også et forløb for 
kommunalt ansatte med erhvervskontakt. 
Det handler om for så vidt at gøre også 
kommunen mere proaktiv og iværksæt-
teragtig. „Det er helt simpelt,” siger Hanne 
Raunsmed, „hvis de kommunalt ansatte 
er bevidste om at være proaktive og ken-
der hinanden godt på tværs af forvalt-
ningerne, så kan mange problemer tages 
i opløbet. Hvis en ansat på jobcenteret er 
ude for at tale med en virksomhed om en 
praktikplads, og virksomheden i en side-
bemærkning nævner noget om et miljø-
problem, så er meget vundet, hvis medar-
bejderen kan fungere og opleves som en 
fælles indgang til det kommunale system. 
Det er nemmere, hvis man bare lige ringer 
til Knud fra Miljø & Natur, som man ken-
der fra Boost Sydfyn.”

På den private, men stadig faglige, side 
arbejder Hanne Raunsmed også med det 
at få nogen til at gro fagligt og person-
ligt gennem sit arbejde som mentor. Det 
er hun er gennem Kvinfo for en tyrkisk 
kvinde, der gerne vil etablere egen virk-
somhed og gennem Arkitektforeningens 
1:1 ordning for en yngre arkitekt med 
samme ambitioner.  sb

Læs mere om Boost Sydfyn på www.fremtids-
fabrikken.com

 

 Interviewet indgår i en serie, hvor du kan møde 
dine arkitektkolleger på arbejde. Har du et spe-
cielt eller helt almindeligt virke, som du har lyst 
til at fortælle om, så skriv til Arkitekten på sb@
arkfo.dk
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Min baggrund fra arkitektsko-
len gør det mere naturligt for 

mig at starte med at kigge pro-
blemet efter i sømmene og så 

tage redskaberne ind bagefter.


