
 
 
Velkommen til den 5. nyhedsmail fra Byens rum!  Det performativt æstetiske byrum er arkitektbranchens første erhvervs-
PhD og JUUL | FROST Arkitekter/Byens rum har været erhvervsvirksomhed på projektet. Afhandlingen kan downloades 
fra www.byensrum.dk, hvor vi også har lagt Byens rum 1 - det fremmede i det kendte og Byens rum 2 - Det kendte i det 
fremmede ud i digitale udgaver. Vi ønsker alle god læselyst. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Udgivelser – webbaserede og fysiske 
Byens rum 1 – Det fremmede i det kendte  
Byens rum 1 samler arkitektens, sociologens, planlæggerens, kunsthistorikerens, kommunikationskonsulentens, 
scenografens og dirigentens tanker om byens rum og dets potentialer for at skabe liv.  
 
Byens rum 1 giver en række tværfaglige bud på byudviklingens kompleksitet og bogens forfattere diskuterer forskellige 
strategier for udviklingen af byens rum. Strategierne relaterer sig til bygninger, steder, overskudslandskaber, livsform-
ninger, branding, identitet, sanselige og midlertidige rum. Derudover diskuterer bidragsyderne, hvilke muligheder 
byudvikling rummer, og samt hvordan man kan skabe et inspirerende, konstruktivt og inkluderende afsæt for udviklingen 
af byens rum. Antologien samler alle oplæggende fra seminariet Det fremmede i det kendte.        
 
Byens rum 2 – Det kendte i det fremmede 
Byens rum 2 er en arkitektonisk drejebog, der henvender sig til alle, som arbejder med og interesserer sig for byens rum 
og fremtidssikringen af landets bymidter. Baggrunden for udgivelsen er, at alle danske byer er i skarp konkurrence med 
hinanden for at tiltrække borgere, virksomheder og investorer. I bestræbelserne på at være unikke ender alle byer med 
at forfølge de samme udviklingsstrategier. Resultatet er, at alle byer ender med at være ens. 
 
Det forsøger Byens rum 2 at gøre op med ved at udvikle en helhedsorienteret og værdiorienteret tilgang til byudvikling. 
Med udgangspunkt i en tværfaglig tilgang udvikles en horisontal metode, der i modsætning til traditionelle byudviklings-
strategier går på tværs af skalaforhold. Ved at arbejde med fire tværgående niveauer - by, rum, livsformning og krop - 
sikres, at de fysiske rammer udvikles i samspil med det levede (by)liv. Projektet bevæger sig fra tanker over cases til 
handlinger, hvilket kulminerer i fem udviklingsstrategier, som byplanlæggere og byudviklere kan forfølge. Resultatet er 
nye operationelle redskaber, der skaber unikke og attraktive byer. 
 
Begge udgivelser kan downloades her.  
 
Public Space 2 – The Familiar into the Strange 
Vi har udarbejdet en dugfrisk engelsksproget version af Byens rum 2. Den er ligesom de to danske webudgivelser lagt 
ud som download på byens rum.  
 
Public Space 2 kan downloades herfra. 

http://www.byensrum.dk/
http://www.byensrum.dk/projekter/byens_rum_som_udviklingsstrategi.php
http://byensrum.dk/english/
http://byensrum.dk/english/


Arktitektbranchens første ErhvervsPhD  
28. januar blev Kristine Samson tildelt arkitektbranchens første PhD-grad for sin afhandling Det Performativt æstetiske 
byrum. Med analyser af blandt andet JUUL | FROST Arkitekters udviklingsarbejde omkring Varvstaden i Malmø og af 
High Linie i New York, kortlægninger af hvordan man planlægger i en verden under forandring samt en kulturhistorisk 
udlægning af den performative æstetik i det 20. århundrede præsenterer Det performativt æstetiske byrum forskellige 
perspektiver på det performative byrum. Projektet er udarbejdet i tæt samspil med det tværfaglige arbejde, der er 
dokumenteret i udgivelserne Byens rum I og II.  
 
Det performativt æstetiske byrum er resultatet af et samarbejde mellem JUUL | FROST Arkitekter og Institut for Miljø, 
Samfund og Rumlig forandring, Roskilde Universitet.  
 
Pressemeddelelse og afhandling kan downloades her.   
 
LYSLYD - I krydsfeltet mellem kunst, byudvikling og innovation 
LYSLYD var et regionalt treårigt erhvervsudviklings-, lærings- og oplevelsesprojekt, hvis overordnede formål var at styrke 
og brande Region Hovedstaden og Region Sjælland som innovative og kreative vækst- og oplevelsescentre. Projektet 
var forankret hos Københavns Internationale Teater, KIT.  
JUUL | FROST Arkitekter har været partner på projektet og har rådgivet en række af partnerkommunerne. Februar 2011 
udkom bogen LYSLYD – I krydsfeltet mellem kunst og innovation, der dokumenterer projektet. Helle Juul har bidraget til 
udgivelsen med artiklen Byrumsrådgivning i et helhedsorienteret perspektiv, hvor hun blandt andet argumenterer for 
behovet for at udnytte synergi-effekterne af et øget samarbejde mellem forskellige kommunale forvaltninger i forbindelse 
med byudviklingsprojekter.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aktuelle og kommende aktiviteter 
The new library – fremtidens bibliotek 
10. februar holdt Helle Juul oplæg om fremtidens bibliotek. Det fandt sted på konferencen The New Library – design and 
function arrangeret af Helsinki stadsbibliotek. Læs mere her. 4. marts holder Helle Juul oplæg om samme emne for 
bibliotekslederne i Storkøbenhavn.  
 
Kaspar Salin-prisen 
Helle Juul er udnævnt som jurymedlem på Kaspar Salin-prisen, der er Sveriges mest prestigefyldte arkitekturpris. Læs 
mere om Kaspar Salin-prisen her.     
 
Europan 2011  
Helle Juul er udnævnt som internationalt medlem af den finske jury for Europan 2011 konkurrencen. Europan er en 
international årligt tilbagekommende konkurrence for unge arkitekter og designere under 40 år. Læs mere om Europan 
her.  
 
Presse 
Byggindustrin interviewer Helle Juul om byudvikling 
Svenske Byggindustrin har publiceret Stadsplanerer för människors värderingar, hvor Helle Juul udtaler sig om 
byudvikling med udgangspunkt i brugerens værdier. Interviewet kan læses her.  
 
Værdibaseret potentialeplanlægning i Tidningen Fastighetsaktien 
I forbindelse med Helle Juuls oplæg på Business Arena konferencen i Stockholm blev Helle Juul og Flemming Frost 
interviewet til Tidningen Fastighetsaktien. Læs interviewet her.  
 
Du kan følge med i vores pressemeddelelser og udvalgte publiceringer via dette link.   
    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rådgivning 
Campusrådgivning  
Både i Danmark og Sverige oplever vi en stor interesse for vores helhedsorienterede campusudviklings redskab., som er 
en konkretisering af den viden som Fremtidens campusområder – fra den akademiske landsby til urban universitetshub 
udviklede.  Vi får løbende nye opgaver indenfor campusrådgivning og –udvikling og arbejder blandt for DTU, 

http://byensrum.dk/projekter/det_performative_byrum.php
http://www.lib.hel.fi/en-GB/new_library/
http://www.arkitekt.se/salinpriset
http://www.europan-europe.com/e10/gb/home/e11.php
http://www.byggindustrin.com/stadsplanerar-for-manniskors-varderingar__8554
http://www.juulfrost.dk/dk/presse/documents/TF42010_Juul_Frost.pdf
http://www.juulfrost.dk/dk/presse/index.php


Professionshøjskolen UCC, Lund Universitet , Örebro universitet og deltager aktuelt i en konkurrence om udvikling af 
Chalmers Tekniska högskola.     
 
Byens rum roadshow 
Vi fortsætter vores Byens rum‐roadshow, hvor kommuner, udviklere og virksomheder har mulighed for at booke en 
forelæsning eller et seminar om strategiske redskaber, der kan fremtidssikre udviklingen af byens rum. Vi skræddersyr 
forelæsningen/seminariet til jeres specifikke behov og interesser. Kontakt byensrum@juulfrost.dk eller Helle Juul på 32 
95 95 78 for at høre nærmere om mulighederne. 
 
SKI leverandør 
JUUL | FROST Arkitekter er leverandør på Statens og Kommunernes Indkøbsservices, SKIs, rammeaftaler vedrørende 
rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning. Vi er kvalificerede under delaftale 4 og 5, der dækker planer og 
masterplaner.  Vi kan direkte engageres til at rådgive statslige og kommunale bygherrer i forbindelse med 
udviklingsopgaver til attraktive SKI-priser.  Læs mere her.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Om Byens rum som udviklingsstrategi 
Byens rum som udviklingsstrategi er en platform for internationalt samarbejde, der søger nye tilgange og værktøjer til udviklingen af 
byens rum. Med tværfaglighed som grundpille sættes fokus på emner som forandring og ejerskab som strategiske redskaber. Projektet 
er forankret hos JUUL | FROST Arkitekter ved indehaver, arkitekt ph.d.  Helle Juul og med RUC ved lektor John Pløger som akademisk 
partner. Byens rum som udviklingsstrategi er finansieret af Realdania.  Se www.byensrum.dk for yderligere information. 
 
Netværk 
AedesLand 
Dansk Bygningsarv A/S 
Det mangfoldige byrum v/ Henrik Harder 
European Cultural Parliament er protektor for Byens rum som udviklingsstrategi 
Københavns Internationale Teater 
Nordic City Network  
Plan09 
Realdania 
Roskilde Universitet, Center for Bystudier  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ønsker du at afmelde dette nyhedsbrev, så send en mail til byensrum@juulfrost.dk  
 
 

http://www.juulfrost.dk/dk/nyhedsarkiv/jfa_rammeaftale.php
http://www.byensrum.dk/
http://www.aedes-arc.de/
http://www.bygningsarv.dk/
http://www.detmangfoldigebyrum.dk/
http://www.kulturparlament.com/index.php
http://www.kit.dk/
http://www.nordiccitynetwork.com/
http://www.plan09.dk/
http://www.realdania.dk/
http://www.bystudier.ruc.dk/
mailto:byensrum@juulfrost.dk

