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Byens rum som udviklingsstrategi er et Realdania-finansie-

ret udviklingsprojekt, der fokuserer på, hvordan byrummet 

fungerer som katalysator for byudvikling. Projektet er for-

ankret hos JUUL | FROST Arkitekter, en tværfagligt sam-

mensat tegnestue med tre udviklingsafdelinger: FORSK-

NING + KOMMUNIKATION, BY + RUM + LANDSKAB og 

BYGNING + BEBYGGELSE.

PROLOG

Opblomstringen af den kreative by, 

oplevelsesøkonomien og vidensam-

fundet har givet nye præmisser for 

byudvikling. Her sætter idéer om kre-

ativitet, mangfoldighed og det levede 

liv rundt om i Danmark dagsordnen 

for byudvikling og for byernes be-

stræbelser for at tiltrække indbygge-

re, arbejdskraft og opmærksomhed. I 

den henseende er det tankevækken-

de, at mange byudviklere arbejder ud 

fra en række ensartede præmisser og 

målsætninger, mens det unikke er i 

højsædet og alt fra byer, mennesker 

og materielle goder skal være ene-

stående. Den overhængende fare er, 

at udviklingsstrategierne - stik imod 

hensigten - skaber ensartede fysis- 

ke rum. Byrum, der måske opfylder 

middelklassens drømme og visioner, 

men kan virke ekskluderende på an-

dre. Der skal i stedet stilles krav om 

en ny strategisk tænkning om byen, 

om rummet, om livsformning og om 

kroppen, hvor der stilles skarpt på 

retten og lysten til at agere i det of-

fentlige rum.
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en udfordring af strategien  

I Byens rum som udviklingsstrategi 

er vi optaget af de forandringer, som 

bylivet undergår i disse år og de vil-

kår, som disse forandringer finder 

sted inden for. Byens brugere har fået 

nye livsmønstre og en ændret ad-

færd i byens rum, der genererer en ny 

måde at bruge byens tilbud og mø-

desteder. Samtidig præges bylivet af 

globaliseringen, der i højere grad gør 

bylivet kosmopolitisk og multikultu-

relt. Globaliseringen har skærpet be-

hovet for, at en ny type folkelighed 

sikres plads i byen. Denne folkelighed 

udfordrer byens offentlige domæners 

betegnelse som værdiplurale. Der er 

behov for rum, hvor der er plads til at 

forskellige individer – uanset social, 

kulturel eller etnisk baggrund – kan 

føle et ejerskab til stedet. 

dynamisk friktion

Målsætning med Byens rum som ud-

viklingsstrategi er at udvikle nye me-

toder og strategier, der fokuserer på 

byrummet som katalysator for byud-

vikling – både socialt, kulturelt, arki-

tektonisk og planlægningsmæssigt. 

Vi vil udvikle nye redskaber og til-

gange, der skaber attraktive byer og 

tilvejebringer det foranderlige, inklu-

derende, multikulturelle, grænseløse 

og bæredygtige byrum. Med et tvær-

fagligt greb på byens rum åbner vi for 

nytænkning og debat, hvor forestil-

linger om det temporære, det frem-

mede, det virtuelle, det friktionsfyld-

te og det tilblivende bliver integreret. 

Vi ønsker at udvikle en tilgang, der 

manøvrerer med den helhed af byg-

ninger, brugere, strategier og rum-

ligheder, der findes i byens offentli-

ge rum. Vi ønsker, at det fremmede 

og det mangfoldige rent faktisk bliver 

tænkt ind i strategien for det offent-

lige rum og integreres som en del af 

det kendte.

Projektet opdeler byens rum i fire 

skalatrin – by, rum, livsformning og 

krop – der sætter rammerne for og 

gennemstrømmer vores analyser, 

uden at vi på noget tidspunkt fjerner 

blikket fra helheden. Denne tilgang 

sikrer, at udviklingsarbejdet forhol-

der sig holistisk til problematikken 

og udvikler helhedsorienterede stra-

tegier for fremtidens byrum, men ta-

ger afsæt i den nære problemstilling. 

Processuelt er projektet er delt op fire 

faser; 1. fase udgør en intensiv videns- 

indsamling, mens fase 2 er en udvæl-

gelse af cases, der i 3. fase analyse-

res og sammenstilles. Resultaterne af 

de komparative analyser munder ud 

i projektets afsluttende fase; udvik-

lingen af en toolbox, der skal funge-

re som et arbejdsredskab og inspira-

tionskilde for alle, der arbejder med 

planlægningen af byens rum. Dermed 

skaber vi fundamentet til en platform 

for deling af erfaring, redskaber, til-

gange og viden om byens rum. 

Som en del af vidensindsamlingen 

har vi gennemført en voxpop med 

kommuner for at lære mere om deres 

tilgange til byrumsstrategier. Hen-

sigten er at få en mere håndgribelig 

viden, som kan indarbejdes i vores 

analyser. Yderligere har vi etableret 

et showroom for kommunale byrum. 

Hensigten her er at skabe en fælles 

platform med eksempler på rum i 

byen, der betragtes som gode af kom-

munerne, og som kan inspirere an-

dre. Med platformen håber vi at ska-

be en større fælles forståelse for kva-

liteten af de byrum, der gennem de 

seneste år er blevet etableret på tværs 

af landet. Med andre ord vil platfor-

men ikke blot være et udstillingsvin-

due, men også fungere som en erfa-

ringsopsamling og inspirationskilde 

for kommunale byrumsstrategier.

det fremmede i det kendte

Den kosmopolitiske forandring sæt-

ter fokus på en ny type folkelighed, 

som vi må sikre plads i byens udvik-

ling og liv. Mangfoldigheden, den an-

den og det fremmede er vilkår, som 

stiller nye krav til byplanlægningen. 

Der mangler mødesteder for det vi 

kan kalde den værdiplurale by; ste-

der, rum og aktiviteter der skaber op-

lysning og ikke mindst indsigt og for-

ståelse for den fremmede.
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en bred udviklingsplatform  
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Organisatorisk er projektet bygget op 

som en tværfaglig udvekslingsplat-

form, der åbner for at interessere-

de personer kan byde ind med deres 

tanker. Helle Juul, partner hos JUUL 

| FROST Arkitekter, står i spidsen 

for Byens rum som udviklingsstrate-

gi, mens John Pløger, lektor på Ros-

kilde Universitets Center, fungerer 

som akademisk partner. En tænke-

tank udgør et kreativt idéudviklings-

forum, der er med til at sætte kursen 

for projektets videre arbejde. 

Udover projektlederne består tæn-

ketanken af Mats Olsson, arkitek-

trådgiver og forhenværende stads-

byggnadsdirektør i Malmø, Bert Mul-

der, der er informationskonsulent og 

blandt andet har arbejdet som kon-

sulent for den hollandske regering, 

og Peter Hanke, der er uddannet 

musikleder fra Det Kongelige Dan-

ske Musikkonservatorium og leder 

af Exart Performance. Tænketankens 

sammensætning kombinerer bevidst 

det kreative med det politiske plan-

lægningsarbejde. 

Via Helle Juuls medlemskab af 

European Cultural Parliament er by-

udvikling kommet på dagsordnen i 

dette europæiske forum for kultur-

personligheder, hvilket spreder tan-

kerne om byrummets betydning for 

byernes attraktivitet til en større del 

af Europa. For at styrke den tværfag-

lige tilgang til byens rum gennem-

føres projektet af en medarbejder-

gruppe, der udover arkitekter består 

af en etnolog, en cand.mag. og en er-

hvervs-ph.d-stipendiat, der forsker i 

performative byrum. Den aktionsba-

serede tilgang består desuden af se-

minarer og inspirationsmøder, hvor 

inviterede oplægsholdere præsente-

rer nye og innovative tilgange til by-

ens rum. På projektets hjemmeside, 

www.byensrum.dk, ligger artikler, 

projektbeskrivelser, temaer, voxpop 

og ”Showroom”.

et inkluderende afsæt  

Det fremmede i det kendte – mod en 

ny strategi for byrummet er både tit-

len på denne antologi og det første 

seminar. Seminaret fandt sted den 

23. januar 2008 i Mogens Dahl Kon-

certsal, og affødte tilbagemeldinger 

fra mere end 300 interesserede per-

soner fordelt på kommuner, statslige 

institutioner, interesseorganisationer 

og arkitekt- og rådgivningsfirmaer. 

Dagen blev en inspirerende tour de 

force gennem mange facetterede til-

gange til det offentlige rum. En ræk-

ke tværfaglige oplæg om bygninger, 

livsformninger, strategier, sansninger 

og rumligheder demonstrerede by-

udviklingens kompleksitet, og skabte 

et inspirerende, konstruktivt og in-

kluderende afsæt for Byens rum som 

udviklingsstrategi.

Denne antologi er det første fysiske resultat af Byens rum som udviklingsstra-

tegi og samler de forskellige oplægsholderes bidrag til seminariet. Vores am-

bition er, at der følger en række større og mere håndgribelige fysiske resultater 

rundt omkring i byrummene i Danmark. 

Helle Juul

Arkitekt MAA, ph.d. 

JUUL | FROST Arkitekter
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KENDTE 
RAMMER 


FREMMED 

SMAG  

Allan de Waal

Grab your coat and get your hat

Leave your worries on the doorstep

Life can be so sweet

On the sunny side of the street

En sommerformiddag i Hjørring i 2007 fik jeg – ikke særlig overraskende – 

lyst til en hurtig kop kaffe og et stykke wienerbrød. Det var ikke så ligetil at fin-

de en cafe med dén trivielle menu, men Føtex på Springvandspladsen, byens 

gamle centrum, havde en bagerbutik i underetagen med både spandauere og 

coffee-to-go, så nu var problemet kun at komme til at sidde ned i solskinnet. 

Bænkene rundt om springvandet var imidlertid optaget af en gruppe lokale 

rygende og øldrikkende, så da der omsider blev en plads ledig, måtte kaffen 

placeres på brostenene mellem skoddene, mens bagerposen blev lukket op.

En slags tivolitog rullede ind fra gågaden med et hold basketball-spillere fra 

Honolulu, fremgik det af deres t-shirts. Borgmesteren bød dem velkommen 

med bred kæde om halsen og kørte med i forreste vogn til næste destination. 

Jeg havde undret mig over, at selveste Borgmesteren på forhånd promenerede 

sin gyldne værdighed i bymidten en almindelig formiddag, men det fandt jo 

så sin forklaring.

Jeg tog et kort over midtbyen frem for at finde vejen til min egen destina-

tion, Lokalhistorisk Arkiv. Min sidemand på bænken kom mig til uafviselig 

undsætning og sendte mig omhyggeligt i den forkerte retning, da jeg havde 

drukket kaffen og spist mit wienerbrød.   

If I never had a cent

I´d be rich as Rockefeller

Golddust at my feet

On the sunny side of the street...

Bortset fra at guldet mellem brostenene på torvet i Hjørring skuffende ligne-

de gyldne kapsler, var fejlen ved det bymæssige koncept ikke de mange sam-

menstødende elementer, men at de er forkert skruet sammen. Og det er der 

en forståelig baggrund for.

Hjørring har med sin placering langt fra havne og i udkanten af vejnettet 

helt frem til 1960’erne ligget uden for andre landsdeles voksende handel og 

kommunikation. Skt. Katharine Kirke og den gamle springvandsbrønd midt i 

den beskedne bebyggelse var i flere århundreder byens eneste synlige attrak-

tioner.

Bechs Klædefabrik i midtbyen blev en af de få større virksomheder norden-

fjords, og da den ikke længere kunne klare sig på Hjørring Tweed og præste-

gårdsløbere, blev bygningerne og arealet overladt til sig selv som provisorisk 

byrum, gennembrudt af trafikomlægning, truet af parkeringspladser til by-
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midten, men reddet af en privat investor. Han præsterede i samarbejde med 

kommunen et mix af kunst og kommers på et indadvendt butikstorv uden ri-

melig sammenhæng med den oprindelige springvandsplads og nye gågade.

Der er altid en planmæssig forklaring på, at byliv går skævt, selv om plan-

lægning ikke i sig selv sikrer en positiv udvikling.

Det provisoriske eller såkaldte ’midlertidige byrum’ blev som begreb en 

meget omtalt størrelse på seminaret om byliv og livsrammer. Det blev frem-

hævet som en mulighedsrig størrelse for uforudsigelige aktiviteter – foreløbi-

ge tiltag på uplanlagte områder, som sidenhen positivt kan påvirke en ukon-

ventionel legalisering af arealerne.

Byforskeren John Pløger påtalte i sit indlæg, at kommunerne ofte bruger be-

grebet som en fantasiløs form for kapitalmodning, som i den sidste ende, når 

købere står parat med de rigtige penge, dræber de oprindelige kreative initia-

tiver. 

Arkitekten Tom Nielsen gjorde opmærksom på, i hvor høj grad nyere bymæs-

sige centerbygninger er differentierede indadtil, men fremstår lukkede udad-

til. Han viste omvendt også eksempler på, at den vage zone mellem bymæssig 

bebyggelse og åbent land kan præciseres som kanter og overgange og tegne 

»det fremmede« i den »kendte« by-kontekst. 

Mats Olsson, tidligere stadsbyggnadsdirektør i Malmø, havde allerede tidlige-

re fremhævet, at det i byorganisationen og planlægningsprocesser er ’meste-

ren som behersker kaos’ uden at frygte forvirringen.

Alligevel står spørgsmålet tilbage, hvordan det i praksis kan håndteres at åbne 

for det uplanlagte på en planmæssig måde. 

Rabalderstræde

er en gade

hvor den slet slet ikke får for lidt

for der er sprut i stride strømme

og lamperne går aldrig ud 

og der´ tingelingelater

når tumperne de ruller sig ud

Frække chicks og friske fyre

render rundt og spiller dyre

kom og ta´ mig!

Sådan har Kim Larsen sunget i mange år. Byen er også fest, ballade og sanse-

lighed. 

Sociologen Henning Bech bad på seminaret om flere træer og farver i byen. 

Men direkte adspurgt om han var glad for Københavns Axeltorv og Scalabio-

grafens Poul Gernes-farvelade, måtte han indrømme, at ting kan gøres både 

godt og skidt. 

Kommunikatoren Rasmus Rune Nielsen fremhævede i en replik Robert Ja-

cobsens kunstværk på samme plads som et glimrende legeredskab for børn på 

vej i biffen og dermed en kærkommen overskridelse af de middelmådige idea-

ler, der behersker den generelle danske ’middelklasseby’.

Andre konkrete og konceptuelle kunstværkers subjektive overskridelser blev 

kategoriseret af kunsthistorikeren Mikkel Bogh. Og scenografen Nikolaj Da-

nielsen fra Madeleines Madteater beskrev sit arbejde med tallerkenens rum i 

det omgivendes tid og karakter. 

Når dagen kommer

med tomme lommer

og den allersidste brandert bæres hjem

er der ikke flere drømme

og gaden ligger øde hen

men når lygterne tændes

så hænger vi sgu på den igen

Frække chicks og friske fyre

render rundt og spiller dyre

kom og ta´ mig!

hvis du vil ha´ mig...

Orkesterlederen Peter Hanke forsøgte at indkredse og kvalificere byens lyde 

og bevægelser som musikalsk rytme og puls. 
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Og arkitekten Helen Welling viste fotos og tegninger af en overraskende ræk-

ke af badeanstalter og svømmebassiner langs Københavns havneløb i slutnin-

gen af 1800- og første tredjedel af 1900-tallet. Legemskulturen indvarslede 

både den temporære brug af byens rum og den kommende modernisme. 

Så lad Poul Henningsen få de sidste ord i denne oversigtlige indledning til de 

enkelte indlæg – om døgnets og tidens uafladelige gang i byens rum: 

Det er meget muligt byen har tårne på

men det mor´ mig altså mer´ en mor´n  at gå

i de dæmringslyse gader hjem fra Adlon

møde første morgenmand og sidste natvogn

En fuld mand med sin sang

en ismand med sin stang

da´en igang

Ta´ og  kys det hele fra mig...

De første nette pi´er

de sidste lette pi´er 

frække pi´er

Ta´ og kys det hele fra mig

Jeg syns at dagen netop ender så kønt

sådan med morgenstemning sollys og grønt

Byens konkyliesang

den københavnske klang

da´en i gang

Ta´ og kys det hele fra mig...

Kilder: 

Rabalderstræde: Larsen – Jönsson / Gasolin’ - M. Mogensen, 

Gas5, CBS, 1975.

Tag og kys det hele fra mig: Poul Henningsen, PH-revyen 1932.

Klaus Ronneberger

FRA 
REGULERING 

TIL 

MODIFICERING

Når folk taler om vore dages byrum, gør de det ofte ud fra en forudsæt-
ning om, at vores model for byplanlægning ikke længere er en helhed 
splan udtænkt på et tegnebord, men snarere midlertidige funktioner 
på et bestemt sted og programmer, der er udviklet i en særlig kontekst 
– ”oprindeligt” så at sige – med deltagelse af lokalbefolkningen. 

Der synes faktisk ikke at være nogen mulighed for at vende til-

bage til en stor, overordnet plan, i alt fald ikke hvad angår de invol-

verede politiske institutioner og byplanlægningen. Der er en ræk-

ke årsager til denne forandrede strategi. Før jeg kommer nærmere 

ind på den, vil jeg gerne placere udtrykket ”midlertidige funktio-

ner” i en historisk sammenhæng.



18 19

midlertidige funktioner og 
situationisterne 

Terminologien stammer fra teoretiske modeller fra 1950’erne. Dengang rea-

gerede Situationisternes Internationale (SI) på den funktionsorienterede by-

planlægnings virkninger i form af ensartetgørelse og stram disciplin, formu-

leret som en ny tilgang til byens sociale rum. Situationisternes forslag om ”ra-

tionel forskønnelse” af Paris var programmatisk. 

De mente, at metrostationerne skulle være åbne om natten, at byens tage 

skulle udformes, så det var muligt at spadsere rundt på dem, at kirkerne skulle 

omdannes til legepladser for børn, og at museerne skulle lukkes og kunstens 

fordeles til værtshuse og cafeer. Samtidig skulle de parisiske torvehaller flyt-

tes til byens udkant, og bygningerne erstattes af en række små komplekser, der 

skulle fungere som ”en folkepark, hvor arbejderne kan lære gennem leg”. Det, 

situationisterne reelt forlangte, var mobile byrum og en arkitektur, der kunne 

modificeres og helt eller delvist omdannes i henhold til beboernes behov. 

Ud over tanken om at bruge kulturprodukter til andet end deres oprinde-

lige formål foreslog de ”bevægelse” som et andet vigtigt element i deres sam-

fundsnedbrydende tiltag. Formålet med denne ”psykogeografiske” udforsk-

ning var at få topografiens sociale aspekter og de emotionelle dimensioner i 

det bebyggede rum frem. 

Den bymæssige implementering af Situationistprogrammet, som omfatte-

de forbud mod alt funktionelt og ønskede at udforske, hvordan rum kunne 

varieres and bruges til afslappende og legende aktiviteter, kulminerede i et 

koncept for en by, der hele tiden var del i en aktiv proces bestående af byggeri 

og forfald. 

Den nye byggeteknik syntes at overkomme modsætningsforholdet mellem 

det permanente og det midlertidige og således gøre det muligt at kombinere 

strukturdannende aktiviteter med mobilitet. Inden længe opgav de mere radi-

kale blandt situationisterne imidlertid disse arkitektoniske modeller til fordel 

for en decideret samfundskritisk tilgang til samtidens byplanlægning. De af-

viste tanken om, at nye rum næsten uundgåeligt ville føre til nye sociale rela-

tioner som en småborgerlig tankegang.

Selvom situationisternes avantgardistiske ideer helt klart spillede på det 

legende, hvilede de på den grundlæggende præmis, at det var nødvendigt at 

relatere det byggede miljø til den sociale kontekst og opfatte rum som et pro-

dukt af social aktivitet. 

Dette perspektiv blev sat i system af den franske filosof Henri Lefebvre, der 

i en periode var i tæt kontakt med situationisterne. Byrummet blev set som 

både et produkt og et medium. Da det var skabt af social praksis, strukture-

rede det også samfundet. Henri Lefebvre opstillede et komplekst system til 

præcist at definere socio-spatiale processer. Den første dimension er opfattet 

rum og omhandler den kollektive skabelse af bymæssig virkelighed, dvs. de 

arbejdsrytmer, hjemmesysler og fritidsaktiviteter et samfund bruger til at af-

kode og reproducere sin rumlighed. 

Den næste dimension er forestillet rum, formet af forskellig viden samt tegn 

og koder. Dette niveau omhandler ”fremstillinger af rum”, dvs. de konstruktio-

ner, der er skabt af byplanlæggere, arkitekter og andre specialister, som bry-

der rummet op i enkeltelementer og derefter ”gensamler” det. Dette niveau er 

det dominerende i kapitalistiske samfund, hvor den fremherskende diskurs 

er gearet til udnyttelse, kvantificering og administration i overensstemmelse 

med markedskravene og således legitimerer og understøtter forskellige funk-

tionstilstande for kapital og stat. Endelig er der oplevet og tålt rum, dvs. rum-

met som det opleves af brugere af begge køn og formidles gennem hverdagens 

billeder og symboler. Rummet indeholder mulighed for modstand.

rumideologier 

Dette skema er nyttigt for forståelsen af forandringerne i byplanlægningens 

diskurs og praksis. Derfor var modernisternes konceptuelle ideologier base-

ret på tanken om at behandle den industrialiserede by både som en mekanisk 

enhed og som en enorm integrativ maskine. I løbet af det tyvende århundrede 

udviklede denne model sig til noget, man kunne kalde en fordistisk by, som 

var et vigtigt dispositiv for velfærdsstaten. Fordisme handlede om at øge pro-

duktionen kvantitativt og de industrielle strukturer volumenmæssigt. 

Fordismen betragtede det nationale territorium som et hele og som den 

betydningsbærende geografiske enhed og mente, rammer bestående af ”cen-

trale steder” ville sikre støt vækst og udligne eksisterende sociospatiale ulig-

heder. Målet var at ”homogenisere leveforholdene” og skabe retfærdig velfærd 

i hele samfundet. Denne interventionistiske model, der var baseret på den 

centrale stat, forsøgte at begrænse selvstændige lokale initiativer, der blev be-

tragtet som ”snæversynet partikularisme”. 

Lokalsamfundenes rolle var udelukkende at tjene som ”overførselsbælter”, 

hvis hovedfunktion var at udføre administrative instrukser, der kom ”fra oven”. 

Funktionalismen blev den dominerende rumideologi og skabte ikke alene en 

vis sammenhæng mellem byplanlægning, politik og hverdagsliv i flere årtier, 

men samordnede også forskellige former for social praksis. 

Byudviklingsdisciplinerne forsøgte at skabe et homogent rum, der var forenet 
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på tværs af alle opsplitninger mellem arbejde, hjem og transport. Der blev 

derved skabt en urbaniseringsmodel, som stræbte efter at standardisere by-

boernes hverdagsliv ved at organisere rum ud fra et overordnet grid-system. 

Man kunne således på sin vis opfatte fordismens bymæssige magtmatrix som 

en variant af Foucaults disciplinerende samfund. 

I 1970’erne opstod en række sociale bevægelser i meget forskellige konstel-

lationer, som stod i modsætning til både en rationaliseret hverdag og funktio-

nalistiske moderniseringsstrategier. Den voksende kritik af deurbaniseringen 

af byerne blev siden taget op i byplanlægningen under slagord og udtryk som 

”genprivatisering af byerne” og ”urbanitet”.

Det var også i dette tiår, den fordistiske vækstmodels politiske økonomi op-

levede krise på to planer. Den produktionsreserve, der var forudsat i Taylors 

arbejdsdelingsmodel, var ved at blive udtømt, og samtidig begyndte Keynes’ 

velfærdsstatsinstrumenter at svigte, efterhånden som økonomien blev mere 

og mere internationaliseret. Dertil kom, at kritikken af de fordistiske institu-

tioners regelsættende praksis voksede, efterhånden som kløften mellem det 

reelle samfundsmæssige konfliktpotentiale og statens evne til at løse proble-

merne blev større. 

Neoliberalismen har i en vis grad taget denne kritik af velfærdsstaten op 

og brugt den mod borgerne, idet de nye magtteknologier, der er forbundet 

med neoliberalismen, er beregnet til at individualisere sociale risici, afskaffe 

traditionelle protektionistiske rettigheder og gøre borgerne ansvarlige for at 

styre deres eget liv. Det nye regime reagerer på voksende krav om individu-

elle, kreative rum ved at ”tilbyde” enkeltpersoner mulighed for at deltage ak-

tivt i løsningen af problemer, som hidtil har været håndteret af statslige myn-

digheder.

Det urbane system er således ved at blive ændret fundamentalt. Med en 

smule overdrivelse kan det siges, at hvor metropolerne tidligere blev defineret 

af måden at behandle materielle ressourcer på, så fungerer de nu som centre 

for produktion og overførsel af symboler og viden. Det smuldrende industri-

elle grundlag og den tertiære sektors voksende betydning har igangsat en so-

cial polariseringsproces. Byens sociale rum er blevet både mere hierarkiske 

og mere fragmentariske på en og samme gang. På det tidspunkt, hvor central-

staten viste sig at være i stand eller villig til at afbalancere voksende uligheder 

i de sociale rum ved at yde økonomisk eller anden form for støtte, blev lokale 

udviklingsmodeller stadig mere betydningsfulde. 

I modsætning til 1970’erne, hvor målet var at udjævne uligheder i rum ved at 

skabe ensartethed på nationalt plan, har staten nu tendens til at satse på det 

lokale plan. Byerne føler sig forpligtet til at udvikle virksomhedsmæssige pro-



filer og spille en aktiv rolle i den lokale arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Det 

væsentligste for lokalpolitikken er ikke længere at tilvejebringe sociale infra-

strukturer, sådan som det var tilfældet tidligere, men at organisere byrummet 

i overensstemmelse med markedets behov. De afgørende træk ved ”iværksæt-

terbyen” er, at den har forladt det centralmagtsstyrede solidaritetsprincip og 

mobiliseringen af rum som en strategisk ressource.

nye territoriale strategier 

Det nye fokus i byplanlægningen har også affødt en række nye territoriale 

strategier. Derfor fremskynder byplanlægningen nu udviklingen af bymidter-

ne til en slags kombineret forbrugs- og oplevelseslandskab for de mere velha-

vende grupper i befolkningen samt velbeslåede turister. I den forbindelse gen-

oplives også den europæiske bymodel på en historisk baggrund. Desuden ska-

bes der nogle meget koncentrerede rumlige enheder rundt om bymidterne, 

som på forskellig vis forbinder arbejdsplads, hjem, indkøb og underholdning. 

Kommunal planlægning lægger også vægt på disse to dominerende former 

for byplanlægning. I mange tilfælde bliver væsentlige byplanlægningsprojek-

ter nu gennemført i partnerskaber mellem offentlige myndigheder og private 

virksomheder og finansieres af såvel myndigheder som private investorer. 

Samtidig overgiver kommunerne gradvist deres ansvar for byen som helhed 

og koncentrerer deres aktiviteter og ressourcer på specifikke områder, hvor-

ved de håber at skabe vellykkede projekter, der kan tjene som gode eksempler, 

om end det sker på bekostning af en bredere interventionspolitik. 

Filosofien bag iværksætterstrategien er, at den voksende økonomiske kon-

kurrence mellem bycentre skaber hierarkier i det offentlige rum ved at foku-

sere på isolerede fragmenter og samtidig sprænge rammerne for moderne by-

planlægning, ved at der gennemføres enorme projekter. Med den nuværende 

globalisering og fleksibilisering af økonomien bliver fordismens territoriale 

opbygning en forhindring for mere smidige kapital- og informationsstrøm-

me. 

Et nyt netværk af privilegerede krydsfelter lægger sig hen over de fordisti-

ske rumstrukturer og river de omfattende funktionssystemer fra hinanden.

Yderligere to territoriale strategier vinder frem sideløbende med ”de pri-

vilegerede rums politik”. På den ene side forsøger kommunerne ikke blot at 

stramme deres kontrol over fragmenterede byrum med en række forskellige 

styringsstrategier, men også at klemme eventuelle undermiljøer, som har en 

negativ indvirkning på det forbrug, der foregår på centrale pladser og i åbne 

områder. 

23



24 25

På den anden side vil ”styring gennem lokalsamfundet” komme til at spille en 

stadig større rolle. Denne form for magtstruktur kræver, at lokalsamfundene 

påtager sig ansvar for sig selv og sigter hovedsagelig på at gennemføre integra-

tionsprogrammer i såkaldte problemkvarterer. Lokale borgere får indflydelse 

og involveres i de beslutningsprocesser, der berører deres egne liv, idet målet 

er at tilskynde de mennesker, der berøres af beslutningerne, til selv at handle 

for deres eget ve og vel. 

Dette kan forekomme overraskende ved første øjekast, men de, der berø-

res, er underordnede grupper, som tidligere generelt har været styret og sat 

i bås af statslige organisationer og velgørende institutioner. På dette sociale 

område er der dog også en mærkbar stigning i anvendelsen af interventions-

metoder, der har til sigte at give borgerne større mulighed for indflydelse og 

opmuntre dem til at tage ansvar ved at tage hånd om deres eget liv og medan-

svar for at skabe et godt lokalsamfund.

I Tyskland kaldes dette mobiliseringsprogram for ”den aktiverende stat”. 

Fortalerne for dette koncept tager klar afstand fra ”minimalstaten”, som de 

mener er ude af stand til andet og mere end at skære ned på de offentlige ud-

gifter. I modsætning til den interventionistiske velfærdsstat formodes ”den ak-

tiverende stat” ikke at styre samfundet direkte, men udelukkende at støtte det 

ved at fremme dets ”selvudvikling”. 

I Tyskland kommer denne model til udtryk i et landsomfattende program 

om sociale byer, der fremmes gennem forskellige tiltag i de enkelte delstater. 

Lige siden den centrale statsmagt nærmest tvang byerne til at vedtage kom-

munale selvhjælpsordninger i 1980’erne, har byerne flyttet ansvaret for social 

og økonomisk udvikling ud til de enkelte bykvarterer. 

Disse ordninger lægger særlig stor vægt på at mobilisere lokale ressourcer, 

udvikle selvstøttende strukturer og opfordre borgerne til selvhjælp. Den kom-

munale moderniseringspolitik instrumentaliserer således på en måde de lo-

kale aktører og den lokale selvorganisering for at bremse modsatrettede ten-

denser, der ville føre til afskaffelse af sociale programmer og følgelig også til 

forarmelse. Sociale tiltag, som udfordrer byfornyelsesprojekter, der styres af 

staten, har nu i temmelig lang tid krævet, at retningslinjerne for planlægnin-

gen forankres i lokalbefolkningen. 

I mellemtiden er det politiske billede imidlertid forandret fuldstændig. I 

1970’erne var medbestemmelsesmodellerne stort set begrænset til at invol-

vere borgerne i planlægningsprojekter. Senere indgik kommunerne i samar-

bejde med utallige lokale projekter (hvoraf de fleste var etableret i protest mod 

de kommunale byfornyelsesprojekter) i ”sociale kommunale kvarterløftpro-

jekter”. 

Nu om stunder refereres der flittigt og skamløst til ”selvinddragelse” og ”bor-

gerinddragelse” i såkaldte problemområder. Idealet i den forbindelse er ”det 

selvstændige lokalsamfund”, der helst skal koste så lidt som muligt og samtidig 

holde statens indblanding på et minimum.

Da både sociale strukturer og magtstrukturer har ændret sig, afvises den 

engang dominerende helhedsplan i vid udstrækning som en brugbar model. 

Selvom de traditionelle planlægningsværktøjer stadig findes, har de statslige 

og kommunale myndigheder ikke længere ressourcer eller politisk vilje til at 

anvende dem. 

I dag er det ikke etableringen af rumlige strukturerer baseret på skalamæs-

sige planlægningskoncepter, men tilrettelæggelse og justering af processer, 

der skaber betingelserne for yderligere byudvikling. Samtidig har en pragma-

tisk tilgang vundet indpas, og den degraderer planlægningsmyndighedernes 

rolle til blot at være udøvende organer, der tjener de særlige interesser, som er 

bedst til at markere sig.

De udviklingsstrategier, der afspejler disse former for magtkonstellationer, 

bør derfor tage hensyn til den overordnede helhed og undgå at definere et 

enkelt rumligt niveau som det eneste afgørende handlingsfelt. Det ville være 

meget bedre at sammenknytte byplaner på en række forskellige niveauer, som 

fokuserer på det sociale rum, dvs. horisontalt mellem lokalsamfund og region 

og vertikalt mellem de lokale, nationale og endog transnationale niveauer. 

Da bycentre ikke kan holdes inden for lokale grænser, og da magtrelationer 

skabes og reproduceres i forskellige rumlige enheder, kræves der et perspek-

tiv, som søger at gå ud over de enkelte territoriale niveauer og dermed distrik-

tets og byens grænser. En politik baseret på skalaskift kunne åbne døren for 

nye former for byplanspraksis, der kunne være et modspil til de nyliberalisti-

ske territorialstrategier. 

Klaus Ronneberger ”Fra regulering til modificering” er oversat efter Temporay Urban Spaces – Concepts 

for the Use of City Spaces.  Birkhäuser 2007 Robert Temel, Florian Haydn, først udgivet som Temporäre 

Räume. Konzepte zur Stadtnutzung. Basel 2006.
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Rum

 »Byers kvalitet bestemmes af det antal steder  

 Sigfried Kracauer  

 i dem, som er indrømmet improvisationen.«  



forhold til andre rum i byen. Rummet infiltreres af 

relationer og forbindelser, der former dets udtryk. 

Således besidder rummet en påvirkelig og forander-

lig entydighed med hensyn til identitet, typologi og 

stedsfornemmelse. Denne relative entydighed har 

både bruger, planlægger og politiker indflydelse på. 

Der kan skelnes mellem det fysiske rum og det sanse-

de rum, mellem det abstrakte og det håndgribelige. 

Rummet kan ligeledes være både privat, offentligt og 

diverse grader imellem. Identificeringen af disse ty-

per rumligheder stiller krav om en række forskelli-

ge strategiske tilgange og redskaber, der kan angri-

be det konkrete rum i byen. 

Fokus for dette projekt er det offentlige rum – både 

som fysisk og sanset element – og således den arena, 

hvor alle som udgangspunkt har ret til at opholde 

sig. Det er dette rum, som er relevant i en søgen efter 

det sociale, interessante og vedkommende sted, fordi 

det er arena og potentiel skueplads for byens mang-

foldighed. Forskellige praksisser og fysiske elemen-

ter i rummet kan generere en norm for måden man er 

i rummet. Således kan man strategisk arbejde med at 

tilføre, muliggøre eller fjerne bestemte relationer 

og hændelser, der således er fraværende i rummets 

udtryk. Foreningen og koblingen af elementer i by-

ens kontekst er afgørende for rummets oplevelse, 

udtryk og rolle i byen. 

 B
yen er et virvar af relationer, indtryk, rum, 

bygninger, hændelser, produkter, sociale ak-

tører og oplevelser, der alle er  med til at for-

me byens udtryk. Derfor er byens udtryk sjældent en-

tydigt eller simpelt. Men det gør samtidig byens ud-

tryk til en foranderlig størrelse, hvor forandring 

er en grundpræmis, netop fordi elementerne – eller 

lagene – i dens udtryk kan skiftes ud, forandres, på-

virkes, forbedres eller fjernes. 

Det strategiske element er meget iøjnefaldende og 

håndgribeligt i byen: Kommunale beslutninger bli-

ver udlagt til debat og kan aflæses direkte i byens 

rum, mens man kan som borger kan tage aktiv del i by-

ens strategi. Forskellige strategier gør sig gælden-

de, afhængigt af byens karakter, størrelse og byrol-

lemønster. Nogle satser på at være bopælskommu-

ne, andre på at tiltrække turister, og andre igen på 

at tiltrække arbejdspladser. Kun større kommuner 

har ressourcer og kapacitet til at sigte på alle mål-

grupperne. Fælles for de strategiske tilgange og til-

tag er, at attraktivitet er det parameter, der sigtes 

mod. Attraktivitet i byens rum er ét af de strategiske 

håndtag, der kan skrues på for at skabe en attraktiv 

by eller kommune. Det er værdsat af ikke blot borge-

re, men også virksomheder, besøgende og potentielle 

tilflyttere.

Byens rum afgrænser sig fysisk og/eller mentalt i 
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»With cities, it is like dreams: everything imaginable can be 

dreamed, but even the most unexpected dream is a rebus that 

conceals a desire or, its reverse, a fear. Cities, like dreams, are 

made of desires and fears, even if the thread of their discourse 

is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and 

everything conceals something else.« 

   Italo Calvino

VIDENSBYEN 
OG 

BYENS 
RUM

Mats Olsson vidensbyen – et déjà vu? 

Hvad er en by?  Hvad er en vidensby? Har viden ikke altid været en integreret 

del af vores storbyer? Historisk set består en by af en større samling bygninger 

med tydelige fysiske og administrative grænser, som gør det muligt at kontrol-

lere byen, det være sig økonomisk, religiøst og/eller militært. Det liv, der fin-

der sted i byerne, møder vi som fragmenter i kunsten og litteraturen. 

De kunstneriske fragmenter vidner om, at byens kendetegn er tæthed, di-

versitet, vidensdeling og attraktioner. Byboernes samspil med hinanden og 

selve byen er ufatteligt kompliceret – og på trods af dette er det netop byboer-

nes sociale relationer, der til dagligt bestemmer byens kvaliteter.

I den forbindelse spiller det offentlige rum en stor rolle som kommunikator af 

og scene for byens liv. Bystyrerne i tidligere tiders succesfulde byer som Vene-

dig og Firenze gik i aktiv dialog med alt fra kreative arkitekter, kunstnere over 

videnskabsmænd til forretningsfolk. Med deres forenede kræfter udviklede 

byerne sig til datidens europæiske magt- og kulturmetropoler. 

Hvis vi ser bort fra de historiske aspekter af dette byliv, så minder den tvær-

fagligt funderede tilgang til byudvikling i mistænkelig grad om dagens diskus-

sioner vedrørende vidensbyen og ønskerne om et fortættet byliv og en dyna-

misk byudvikling. 

store forandringer og vidensbyen 

Industrisamfundet er stærkt på vej til at blive afløst af videnssamfundet, der 

hviler på et helt nyt økonomisk fundament med en ny samfundsstruktur og 

nye spilleregler til følge. Vidensbyen manifesterer sig både i fysiske og sociale 

forandringer. Resultatet er, at der udvikler sig en helt ny samfundsstruktur, der 

sætter nye vilkår for vores tilværelse. 

Når det handler om byplanlægning, er nøgleordene fysisk og social innova-

tion: Samfundet står over for en kæmpe udfordring, hvor byens sociale struk-

turer, organisation, kultur, økonomi og arbejdsliv skal omstilles til vidensby-

ens nye krav.  

Historien bør være inspirationskilde, når vi, som det er tilfældet i dag, står 

over for et stort samfundsmæssigt systemskifte. Kædes den historiske inspi-

ration sammen med innovative og kreative udviklingsmodeller for byens rum, 

er grundstenen til at udvikle fremtidens vidensbyer lagt. Vidensbyernes suc-

ces er, i højere grad end det gjorde sig gældende for tidligere byformer, afhæn-

gige af velfungerende netværk mellem mennesker, virksomheder, myndighe-

der og institutioner – på tværs af faggrænser og sædvanlige virkeområder. 
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Den sociale kapital, hvad vi med et udvidet begreb passende kan kalde for 

de urbane ressourcer, er en central indgang til denne store omstillingsproces. 

Analyser viser, at omkring ¼ af levestandarden i et givent samfund kommer 

gennem udviklingen af den sociale kapital. 

Og netop udviklingen af den sociale kapital – eller de urbane ressourcer – 

er vidensbyens fremmeste målsætning: Samtidig skal vidensbyen forholde sig 

til andre store udfordringer i form af globalisering, urbanisering og miljøpå-

virkninger.

hvordan skaber man en god by?
 

Hvad kan vi som byplanlæggere gøre? Hvilken form for byer skal vi have? 

Hvordan opfylder vi disse visioner? 

Ud fra et overlevelsesperspektiv er det først og fremmest helhedsoriente-

ring og et krav om langtidsholdbare løsninger – både hvad angår det sociale, 

det økonomiske og det miljømæssige. Som de kulturelle skabninger vi er, sø-

ger vi også oplevelser i form af mang foldig hed, tæthed, vidensudvikling, at-

traktive byrum og interessante mødesteder. Vi søger mystik, spænding, det 

uventede, men også det trygge. 

En succesfuld by skal på én og samme tid honorere alle disse, til tider, mod-

satrettede krav. 

modstandskræfterne 

Hvordan udvikler man så den gode by? Det er netop paradokset: Vi kan sag-

tens blive enige om, hvad der kendetegner den gode by, men realiseringen af 

de stærke visioner bremses af modstandskræfter, og af at redskaberne til by-

udvikling er utidssvarende. 

Industrisamfundet og funktionalismen behandlede byen som en maskine, 

der kunne demonteres, studeres i sine enkeltdele og så skrues sammen igen. 

Problemet er, at maskinen aldrig bliver mere end summen af sine enkeltkom-

ponenter – der er ingen synergieffekter, hvor sammen sætningen af de enkelte 

dele sikrer, at 2+2 bliver mere end 4. Det var ikke muligt at integrere sociale, 

kulturelle eller religiøse aspekter i denne mekaniske verden. Derimod blev 

man henvist til specialiserede sektorer, der fungerede som autonome enhe-

der. Resultatet blev, at man ikke længere så samfundet og det levede liv som 

en helhed. 

Bylivet, der på et tidspunkt mest af alt mindede om en myretue, blev todi-

mensionelt, zoneinddelt og spredt. Vi accepterede alt dette som en overkom-

BO 01 Plan Västra Hamnen, Malmö. Fra den funktionelle by til Confetti City.



         Denver – den industrielle og funktionalistiske by.
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melig pris for den enorme materielle udvikling, der blev gevinsten ved denne 

specialisering og suboptimering.

Vores planlægningsredskaber, vores plankultur og vores måde at organi-

sere og administrere byen på tager stadigvæk udgangspunkt i den industrielle 

logik. Det er nærmest umuligt at sammenkæde de enkelte funktioner til en 

helhed med de eksisterende planlægningsredskaber. Det er nødvendigt at gå 

nye veje i byplanlægningen. 

fra restriktionsplanlægning til 
mulighedsplanlægning 

Løsningsmodellerne kræver store omvæltninger i vores tilgang til byudvik-

ling. Både politiske, administrative, økonomiske og lovgivende strukturer må 

ændres. Der må åbnes for nytænkning, og planlæggerne skal arbejde med en 

tydelig, værdibaseret byudviklingsstrategi, hvor vi udvikler den sociale kapital 

som et grundlag for den fortsatte udvikling. 

Vi må lære at håndtere kompleksitet frem for at specialisere og zoneind-

dele byen. Vi skal udvikle strategiske planer i stedet for at arbejde med fysiske 

planer, der beskriver et færdigt slutresultat. Byplanlægningen må udnytte det 

tilfældiges og det temporæres kraft og dynamik.

virksomhedernes mikrokosmos som 
inspiration for byudvikling – 

confetti city

Kreative virksomheder stræber efter at placere sig, hvor den urbane kapital er 

høj og ønsker at åbne sig over for samfundet og offentligheden. Det offentlige 

rum er ikke længere defineret af bygningernes facader, men skaber derimod 

nye grænser mellem virksomheder og det offentlige rum. 

Når byplanlæggerne går ned i skala og indgår i en aktiv dialog med virk-

somhederne, opstår en ny situation, hvor krav og behov er tydeligere define-

ret. 

En anden afgørende forhindring er den iboende funktionsopdeling. Vi må 

bevæge os væk fra den monofunktionelle planlægningsdiskurs til fordel for 

en confetti city, der kan skabe en ny situation, hvor de enkelte kvarterer får et 

blandet indhold. 

 Antwerpen. Scenen for bylivet. Västra Hamnen, Malmö.



38

OVERSKYDENDE 
OG 

FREMMEDE 
BYRUM

Tom Nielsen

Hvordan kan vi overhovedet forstå og sammenkæde begreber 

som ’byrum’, ’udviklingsstrategi’ og temaet ’det fremmede i det 

kendte’? I det efterfølgende vil jeg give et bud på dette ved at tage 

udgangspunkt i nogle generelle overvejelser om bybegrebet og en 

aktuel ramme for forståelse af, hvad ’byrum’ er og kan være. Her-

efter præsenterer jeg nogle refleksioner over temaet ’det fremme-

de i det kendte’, som er baseret på casestudier, jeg tidligere har 

foretaget. Endelig vil jeg forsøge at give bud på generelle aspekter 

til overvejelse i arbejdet med det strategiske aspekt. 

tag magten over det offentlige rum! 
stil krav og beløn de bedste

Det offentlige rum (det fysiske såvel som det mentale) er demokratiets fun-

dament. I det offentlige rum er der et uudnyttet potentiale og et redskab for 

byudvikling. Det politiske ejerskab er tydeligt (og nærmest selvklart), og det 

offentlige rum kan være med til at definere, hvilken type urbanitet vi ønsker – 

for efterfølgende at stille krav til de enkelte udviklingsprojekter. 

Men der er brug for en tydelig vision for byens udvikling. En vision, der er 

politisk forankret og udviklet med et udvidet partnerskab blandt alle de invol-

verede aktører. Vi har brug for ’civiliserede udviklere’, som aktivt bidrager til 

byens liv og ikke udelukkende satser på monofunktionelle projekter. 

Samtidig skal de offentlige myndigheder præmiere de bedste funktions-

blandede og robuste projekter med yderligere byggetilladelser.  Det skal være 

et økonomisk incitament til at gøre det rigtige. 

Vi kender målet. Udfordringen er at udvikle en planlægningsstrategi, der sik-

rer, at vi når derhen! 
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byrummet oftest har taget sit udgangspunkt. Niveauet over – det man kan 

kalde ’det urbaniserede territorium’ – bliver dog i stigende grad også relevant 

for denne type diskussioner, fordi det er det niveau, som flere og flere navige-

rer efter i deres hverdagsliv.

det urbaniserede territoriums byrum

Det urbaniserede territorium betegner det fænomen, hvor tidligere metropo-

ler (eller primærbyer i hvert fald), provinsbyer, landsbyer og mange lokaliteter 

i det produktionslandskab, der tidligere blev forstået som det åbne land (og 

byernes modsætning), er koblet sammen til et nyt samvirkende bysystem.1 At 

betragte byen som et system overskrider altså tidligere hierarkier og katego-

rier og opstår som konsekvens af, at mennesker dagligt pendler på kryds og 

tværs mellem arbejde, institutioner, fritidsaktiviteter, venner og familie.

Det urbaniserede territorium er som byform ikke kontinuert bebygget, 

men er et stærkt heterogent, fysisk territorium. Det består både af gamle tætte 

bykerner, udstrakte områder af lavt, spredt byggeri, landsbystrukturer trans-

formeret til hybride nye beboelsesområder og områder med meget lav bebyg-

gelsestæthed, hvor åbne landskaber, marker og skove ligger mellem mere eller 

mindre industrialiserede landbrug og landbrugsejendomme, der nu fungerer 

som attraktive enfamiliehuse med langt til naboerne.

Dette urbaniserede territorium bliver udbygget via tilføjelsen af stadigt fle-

re byenklaver i form af parcelhusudstykninger, erhvervskvarterer, transport-

centre, skoler, børnehaver, storsygehuse, forlystelsesanlæg osv. Byerne udvik-

ler sig i dag primært gennem tilføjelsen af nye enklaver, der er udviklet som 

selvstændige enheder, der vha. infrastruktur tilkobles det øvrige bymæssige 

system. Hver enkelt bydel er overvejende lukket udadtil og differentieret ind-

adtil.2 Den grundlæggende og ekstreme model for dette er temaparken – fx 

Tivoli eller Disneyland – men stort set alle dele af den moderne by, hvad en-

ten det gælder nybyggerier eller eksisterende kvarterer, kan beskrives ud fra 

denne model.

For byrumsdiskussionen har det grundlæggende to konsekvenser: For det 

første at kommunikationslinjerne mellem byernes forskellige kvarterer og 

dele, hvor folk bruger stadigt mere tid, bliver vigtige byrum og mulige scener 

1. Mange andre begreber og benævnelser er brugt til at beskrive dette fænomen. Mest relevant er ’metapo-

len’ (Francois Ascher), ’byregionen’, ’det urbane landskab’, ’Zwischenstadt’ (Thomas Sieverts).

2. Se Thomas Sieverts: Fra en umulig orden til en mulig uorden. (2007) Forelæsning og artikel. Dansk over-

sættelse og tilrettelæggelse Morten Daugaard og Stefan Darlan Boris. På tysk i: disP 169.2/2007.43. Jahr-

gang/Volume 43. Udgivelse ETH Zürich.
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et aktuelt bybegreb

Tidligere blev byen og bybegrebet defineret ud fra en ide om et mere eller 

mindre afgrænset, autonomt økonomisk, kulturelt og socialt system, som var 

nogenlunde sammenfaldende med en afsluttet bebyggelse, der stod i mere el-

ler mindre klar relation til det omkransende landskab eller natur. Byrummet 

var det negative rum, der var defineret af byens huse og bygværker, og som al 

trafik og det meste handel forgik i. 

Med de øgede muligheder for at bevæge både mennesker og varer hurtige-

re og hurtigere over større og større afstande, blev relationen mellem jordpri-

ser, behovet for beskyttelse, afsætningsmarkeder og arbejdskraftsoplande sta-

digt mere komplekse. Et nutidigt bybegreb må tage udgangspunkt i, at byerne 

betragtet som økonomiske, kulturelle og sociale systemer er vidt udstrakte 

netværk, der delvist er afkoblet et konkret sammenhængende territorium. Vi 

kan – og bliver nødt til at – forstå og betragte byen på mange forskellige ska-

laer:

Det er i stigende grad blevet relevant at inddrage et globalt perspektiv for at 

forstå de strukturelle og dertilhørende fysiske ændringer, vi ser i vores byer. 

Betragter vi byen i denne skala, kan vi se, at en del af vores ældreboliger lig-

ger i Provence og på Costa del Sol, at fabrikkerne ligger i Kina og andre øst-

lige lokaliteter, en del af parlamentet i Bruxelles, bogbutikken i en stor, for os 

kun virtuelt tilgængelig, lagerhal et sted i USA osv. Alt sammen er for os vi-

tale dele, der tidligere var en del af den afgrænsede og fysisk sammenhæn-

gende by.

Hvis vi zoomer ind på Danmark og betragter det danske bysystem, kan 

vi forstå stort set hele landet som en sammenhængende by bundet sammen 

af det store infrastrukturelle H. Lufthavnen, Det Kongelige Teater og meget 

mere ligger i København, containerhavnen i Århus, gartnerierne på Fyn, ud-

lejningssommerhusene på den jyske vestkyst, de store rockkoncerter foregår i 

Horsens, Elvis-museet ligger i Randers osv.

Zoomer vi igen ind, og kigger et niveau under det, ser vi, at der findes store 

sammenhængende urbaniserede territorier som Sjælland og Østjylland, hvor 

tidligere skel mellem storbyer, forstæder, provinsbyer, landsbyer og det åbne 

land i tiltagende grad udviskes gennem den måde, hvorpå mennesker bosæt-

ter sig og i øvrigt lever deres liv.

Betragtet endnu tættere på kan man se byer som mere eller mindre sam-

menhængende, tætbebyggede strukturer. Det er dette niveau, som et traditio-

nelt bybegreb beskriver, og dermed også det niveau, hvor diskussionerne om 
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for den udveksling mellem mennesker, der kendetegner det, vi sædvanligvis 

forstår ved det offentlige rum. Hvad enten der er tale om de kollektive syste-

mers rum (stationer, toge og busser), de individuelle systemers rum (parke-

ringsanlæg, rasteplaser, tankstationer) eller den bløde trafiks rum (cykelstier, 

gader og fortove), bliver mobilitetsrummene vigtige. 

Det er sådan set ikke noget nyt, idet de klassiske byrum netop var bevægel-

ses- eller mobilitetsrum. Det nye er blot at vi må indse, at den rumlige typo-

logi, hvormed vi forstår, hvad et byrum er, må udvides betragteligt.

For det andet at de meget store ubebyggede områder med primært land-

skabelig tekstur og atmosfære, der ligger udenfor og mellem byens dele, nu 

også må betragtes som byrum.

Konkluderende kan man sige, at en nutidig byrumstypologi i forlængelse af 

en nutidig byforståelse må inkludere et meget bredt spektrum af rum.4

Et bud på en sådan byrumstypologi  kunne være de følgende seks typer:

Det klassiske byrum: Torve, pladser, gader i tætbebyggede og -befolkede om-

råder, byparker mm.

Åbninger i den åbne by: Indkøbscentre og sportshaller, parkeringspladser og 

ubebyggede arealer ved og omkring moderne boligbebyggelser, institutioner, 

sportshaller osv. Denne type kan inkludere åbne skolegårde, græsbeklædte 

områder mellem boligblokke, små torve ved butikscentre, bynære skove og 

strandområder mm.

Mobilitetsrum: Rastepladser og pendlerparkeringsanlæg, bus- og togstatio-

ner, tankstationer, gang- og cykelstisystemer i den åbne by mm.

Overskudslandskaber: Overskudsjordhøje, kulturlandskabsrester der er ’fan-

get’ af byens udvikling, arealer ved og omkring infrastrukturelle anlæg, tom-

me horisontale flader som ubrugte eller forladte parkeringspladser, opmarch-

arealer osv.

Midlertidige byrum: Tidsmæssigt og rumligt afgrænsede byrum, ofte kraf-

tigt tematiserede. Kan opstå i alle de her nævnte byrumstyper, dvs. både klart 

rumligt definerede rammer i klassiske bystruktur, der bliver indrettet og isce-

nesat på en ny måde i et begrænset tidsrum, eller marker, markedspladser 

osv., der ligger åbne og fleksible og venter på at næste begivenhed skal slå sig 

ned.

Byrum i det åbne landskab: Steder og lokaliteter, der opstår som ’lommer’ 

i produktionslandskabet, i tidligere landsbyer, eller i grænsefladerne mellem 

produktions- og rekreationslandskab. Det kan være flader og rum i forbindel-

se med golf-, skyde- eller motorsportsanlæg, petanque-anlæg, lokale møde-

steder i småbyer mm.

det fremmede i det kendte

I det følgende vil jeg forfølge spørgsmålet om det fremmede i det kendte i for-

hold til to af disse kategorier: overskudslandskaberne og de midlertidige by-

rum.

Naturligvis ikke fordi temaet ’det fremmede’ kun er relevant her. Men i for-

hold til de pointer, jeg vil lave på det strategiske niveau, er disse de mest cen-

trale. 

Overskudslandskaber:

Det, jeg kalder overskudslandskaber, kan kort beskrives som rester eller over-

skud fra planlægningen og udbygningen af byerne, der fremstår som ikke po-

sitivt definerede, men dog klart opfattelige rum med særlige materielle egen-

skaber. Enhver byggeaktivitet og konstruktion kaster en form for skygge af sig. 

Resultatet bliver en utilsigtet bagside, der er en konsekvens af det begrænsede 

og indadvendte perspektiv, der (som jeg kort refererede til i det ovenstående) 

er en grundlæggende præmis i moderne byudvikling. 

Nogle af disse uundgåelige bagsider til byens forsider har så markante, på-

gående materielle eller rumlige kvaliteter, at de indtages – eller forbruges kun-

ne man sige – som byrum. Ofte indtages de til aktiviteter, der ikke passer ind 

i byernes andre, primære byrum.

Så overskudslandskaberne kan forstås netop som noget fremmed eller he-

terogent i forhold til de mere standardiserede måder, vi organiserer byerne og 

byrummene på. Det er den del af byen, som ikke er positivt defineret gennem 

en bestemt funktion eller værdisætning, og som derfor forsvinder blandt alt 

det kendte – alt det vi umiddelbart godt ved, hvad vi skal bruge til, og hvor-

dan vi skal forstå.

3. Jeg har skrevet mere udbygget om dette i artiklen ”Bedre byrum som kommunikationsrum” i E. Messer-

schmidt (red.), Bedre Byrum, København, s. 58-69. 2002.

4. Som det fremgår, beskæftiger jeg mig altså med konkrete materielle byrum, og ikke det virtuelle, offent-

lige rum, der findes i medier, på nettet osv. Disse er selvfølgelig meget væsentliget, men ligger altså uden for 

perspektivet der rejses af min arkitektfaglige tilgang, som  fokuserert på de materielle sider af sagen.
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Langelinie-området før og efter omdannelsen.

Overskudsrummet (side 45):

Langelinie-området blev i slutningen 

af 1990’erne brugt af prostituerede og 

deres kunder som det sted, hvor bilen 

blev parkeret, mens mellemværendet 

blev ordnet. Et vigtigt element var en 

mur (et ruinøst fragment af et tidli-

gere rensningsanlæg), der flittigt blev 

brugt af graffitimalere. I en længere 

periode boede en person i et telt på 

området, en tai chi gruppe trænede 

der osv. Området er i dag blevet højt 

og tæt bebygget med ejerlejligheder 

beboet primært af seniorer med re-

aliserede friværdier. Det er stort set 

lukket for andre anvendelser end til- 

og frakørsel til disse lejligheders par-

keringskældre. Interessant er det, at 

’det fremmede’ i dag er repræsente-

ret ved billedkunsten – konkret en 

bronzeskulpturserie af en person, 

der foretager sig – for området i dets 

nuværende tilstand af manicurerede 

græsplæner og graffitifri naturstens-

facader – ’fremmede’ ting som fx at 

tisse på arkitekturen.

Overskudsfladen (side 46-47):

Supermarkedet OBS’ parkerings-

plads blev tidligere brugt som mid-

lertidigt, uformelt byrum og møde-

sted for unge, der udfoldede sig på 

rulleskøjter og skateboards på den 

store glatte flade. Den fantastiske ud-

sigt fra pladsen ud over Århus er si-

den blevet blokeret af et stort Bau-

haus-varehus. Det kan godt være, at 

de aktiviteter, som skatermødested 

og uformelt køreteknisk anlæg, der 

eksisterede på stedet for 10 år siden, 

stadig opretholdes, men stedets kva-

litet og funktion som ’LA-romantisk’ 

udsigtspunkt for mennesker i biler er 

helt sikkert et overstået kapitel. 

Overskudshøjene (side 48):

Det sidste eksempel var for 10 år si-

den et overskudsjorddepot ved Ring-

vejen i Århus. Nu er det transforme-

ret til et offentligt rekreativt område 

benævnt Hasle Bakker. Det er særlig 

interessant i relation til strategiover-

vejelserne. Her har der været en be-

vidst bearbejdning af det som et pri-

mært byrum med en intention om 

at bevare de kvaliteter af ’det frem-

mede’, det uplanlagte og de aktivite-

ter, der dengang fandtes, såsom ud-

sigtspunkt, motionsrute, mountain-

bikekørsel, isoleret og privat møde-

sted mm.

Jeg var med tegnestuen TRANS-

FORM arkitekt på projektet. Ideen 

var at fastholde de grundlæggende 

markante og materielle kvaliteter: 

Den rå og store ophobning af jord, 

fornemmelsen af at ingenting kan gå 

i stykker, det at være omgivet af en 

ubearbejdet basal materialitet. De-

signet har derfor forholdt sig til gan-

ske få skalaer og har primært været 

orienteret mod en overordnet struk-

turering af materialet i klare landska-

belige identiteter, der hver især giver 

mulighed for indtagelse og videre be-

arbejdning. Fladen, bakkekammen, 

udsigtspunktet, promenadesiden og 

den stejle skrænt.



OBS før og efter.
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Man kan beskrive disse overskudslandskabers ophav som en uforudset refleks 

af ambitionerne om at kontrollere den byvækst, som kun kan lade sig gøre i 

relativt begrænsede bidder. Det bliver en slags hjemsøgelse af både planlæg-

geren og byen. En byvækst med en rå, materiel bagside, der slår igen og viser 

overraskende og nogle gange dominerende træk, som ikke har været inten-

derede.

Jeg studerede disse overskudslandskaber i perioden fra 1997 til 2000 og be-

skrev dem i bogen Formløs (2001). Jeg forstod dem netop i et sådan fremmed-

heds- og heterogenitetsperspektiv. I forbindelse med seminaret ’Det fremme-

de i det kendte’ har jeg kort genbesøgt tre af mine primære cases og ud fra 

disse genbesøg lagt endnu et lag til forståelsen af den dynamik, som disse bag-

sider er en del af. En dynamik som betyder, at det der kan opfattes som frem-

med i forhold til en bestemt situation, bystruktur eller tid konstant forskyder 

sig og flyttes. Det er en proces, der betyder at bagsider konstant, men i forskel-

lige hastigheder, vendes til forsider. 

Det er interessant, at alle disse tre eksempler har ændret grundlæggende ka-

rakter på knap 10 år. 

Pointen, jeg vil fremhæve med disse eksempler er ikke at begræde, at he-

terogeniteten forsvinder, og at det der kunne opleves som klare og distinkte 

byrumskvaliteter for 10 år siden nu kun delvist kan genkendes. Tværtimod 

er overskudslandskabernes kvaliteter og egenskaber som ’fremmede’ netop 

knyttet til deres rolle som ’glemt’. Når de opdages og udvikles bevidst, forskub-

bes dette – måske i en grad så fremmedheden forsvinder. Til gengæld vil der 

hele tiden dukke nye overskudslandskaber op andre steder, hvor byen udvik-

les, og hvor der etableres nye ’forsider’.

En anden pointe er, at man kan tænke nogle af de overskudslandskabelige 

byrumskvaliteter ind i stedets nye inkarnation, selv om man forbruger over-

skuddet og vender det til forsider i byen, jf. Hasle Bakker-eksemplet.

midlertidige byrum

En midlertidig by forstår jeg som et byrum, hvis primære kvalitet og attrak-

tion er baseret på en tidsafgrænset iscenesættelse. Det kan være julebyen, fe-

stivalbyen, sommerbyen og mange andre former.6

Hasle Bakker før og efter.

6. Jeg har beskæftiget mig med dette emne i forskningsprojektet ’Nye byer’. Læs evt. mere i artiklerne: 

Århus Shopping City, Arkitekten, Nr. 11, 2005, s. 15-19 og “Turismen som forandringskraft”, Arkitekten, 

Nr. 13, 2006, s. 44-51 (m. Jens Christian Leth Pasgaard).
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dagslivets primære rum, sådan som det var tidligere, hvor fx byens torv var 

ramme om det hele. Roskilde Festival, men også mange andre af de midlerti-

dige byer, opstår på områder, der er overskydende og fungerer ikke umiddel-

bart som socialt centrale og intense byrum uden for den periode, hvor isce-

nesættelsen pågår. 

konkluderende bemærkninger om 
strategispørgsmålet

Jeg har her forsøgt at levere begreber og ideer, der kan bruges i forhold til for-

muleringen af mulige strategier, der bruger byrummet som udviklingsmotor i 

byen. Det er vigtigt at påpege, at arbejdet med de andre typer af byrum, man 

finder i det urbaniserede territorium, er ligeså væsentligt som arbejdet med 

overskudslandskaberne og de midlertidige byrum.

Pointerne er langtfra fuldt udfoldede, og stoffet er her præsenteret i en 

overordnet og lettere fragmenteret form. Hvis der skal fremhæves nogle be-

gyndende konklusioner til det videre arbejde med at bruge byrum som udvik-

lingsstrategi, vil det være følgende:

Det må være vigtigt at huske, at det midlertidige, og det at tænke det mid-

lertidige ind,  altid har været centralt for byrummenes liv. Ligeledes er det vig-

tigt at tænke planlægning som noget, der som det primære arbejder for fri-

rum. 

Disse frirum kan både opstå i overskudslandskaberne imellem byernes pri-

mære – internt differentierede, men udadtil lukkede – enklaver, eller som 

midlertidige byenklaver, der forskyder og redefinerer rammerne og de mulig-

heder for udfoldelse, som ellers findes generelt i byen.

I forhold til overskudslandskaberne kan det strategiske element handle om 

at åbne og delvist bevare noget af den mangel på entydighed, som de rummer. 

Det kan evt., som i Hasle Bakker, handle om at dosere design- og ordensam-

bitionerne med lempe og være bevidst om, på hvilke niveauer og skalaer ar-

kitekten opererer.

I forhold til midlertidige byenklaver kan det strategiske element dels hand-

le om at skabe steder, der har helt almene kvaliteter og dermed rummer en 

åbenhed og fleksibilitet. En god opkobling på byens infrastruktur er afgøren-

de for at etablere midlertidige byrum. Samtidig er alt ikke midlertidigt i den 

midlertidige by. I en by som Roskilde Festival er der en nøje balance mellem 

det permanente og det flygtige. De grundlæggende permanente kvaliteter kan 

sikres gennem planlægning.

Et klart og illustrativt eksempel er Roskilde Festival, der i en uge om året er 

Danmarks femtestørste by med over 100.000 indbyggere. 

Roskilde Festivalen er en veldefineret, højt profileret kulturel enklave, der pri-

mært fungerer på det urbaniserede territoriums skala, ligesom den nutidige 

bymetapol.7 

Det er i denne sammenhæng interessant, at der i mange af de beskrivelser 

der gives af festivalen fremhæves, at den opleves som ’et andet’ sted.8 Som en 

positiv undtagelsestilstand, der opleves som frisættende og fremmed midt i 

den kendte og trivielle hverdag.

Den vigtigste forudsætning for denne oplevelse hos deltagerne er knyttet 

til den meget voldsomme organisering af et territorium, som Roskilde Festi-

valen, er karakteriseret af. Den er knyttet til hegnet. Det er hegnet, der gør, at 

alle disse oplevelser af fællesskab, af individuel frigørelse, af mangfoldighed og 

noget andet kan opstå. Det er med andre ord hegnet, der retfærdiggør de vidt-

løftige beskrivelser af festivalen som en ’utopi’.9 

En anden central egenskab ved hegnet er, at det (delvist i hvert fald) er et 

mobilt eller midlertidigt hegn. Det gør Roskilde Festival til en begivenhed. 

Denne flygtighed definerer det andet centrale forhold i forståelsen af Roskilde 

Festival som by.

Et helt centralt tema, der ligger i forlængelse af ideen om ’grænsen’ som det, 

der grundlægger festivalen, er forholdet mellem planlægning og frigørelse. 

Atmosfæren i den midlertidige by er uformel, men holdt sammen af et meget 

kontrolleret, gennemtænkt og velafprøvet formelt system. 

Der er altså et konstituerende forhold mellem inde og ude og et forhold mel-

lem frihed og planlægning, som hænger sammen med dette hegn. Frirummet 

opstår som resultat af planlægningen. Det er interessant at lære for planlæg-

gere og arkitekter, der ellers ofte fremstår som dem, der med ordensprincip-

per ødelægger det frie og vildtgroende.

Denne slags midlertidige iscenesættelser har altid været en meget vigtig 

del, også af det som vi forstår som det klassiske eller traditionelle byrum. Som 

Roskilde Festival-eksemplet viser, er der dog ikke længere nødvendigvis et 

sammenfald mellem det geografiske rum, som festivalen foregår i, og hver-

7. Men også som en del af en global byform. Roskilde Festival har optrædende og deltagere fra hele verden, 

og er en velkendt midlertidig by på internationalt niveau.

8. Se fx Kristine Holten-Andersen ”Utopia - 4000 Roskilde”, kronik i Information, 21.06.2002, eller Erik 

Jensen: På Roskilde, Politikens Forlag, København 2003.

9. Rem Koolhaas har beskrevet denne relation med ordene: ”Around every Utopia, a garland of barbed 

wire” p. 393 i artiklen ”Utopia Station” om arkitektoniske utopier og deres realisering. Content, ed. OMA/

AMO/Rem Koolhaas, Taschen 2004. 
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endnu ses de ikke som en del af den strategiske planlægning for 

byudvikling. Og som regel vil byerne tænke på den midlertidige 

brug af ’funktionstømte bygninger og arealer’, indtil det er muligt 

at finde en anden funktionsmulighed eller nye investorer. Det er 

i den interurbane konkurrence blevet vigtigere at tænke kreativt 

omkring brugen af byens rum. Og midlertidige byrum kunne få en 

vigtig strategisk funktion for byerne, men det gælder om at kunne 

se deres værdi for byens fremtid.

… Men det er vanskeligt…

Derfor bør byerne interessere sig for, hvordan der kan arbejdes strategisk med 

de midlertidige byrum og deres midlertidige værdi for nogle af byens vigtige 

kræfter. Vi står i en situation, hvor der tales meget om kreative og innovati-

ve byer, nødvendigheden af at tiltrække den kreative klasse og være en ople-

velsesrig og spændende by, og her rummer byens midlertidige byrum særlige 

fleksible og dynamiske muligheder. Men det kan knibe med forståelsen for 

dette. Et eksempel på dette er Bygning66 i Kødbyen på Vesterbro. 

Den gamle kødby er blevet et profileringsprojekt for Københavns Kom-

mune i deres forsøg på at vise omverdenen, hvor innovativt og meget byen 

tænker på at tiltrække den nye kreative klasse og give den de optimale æste-

tisk-rumlige omgivelser at arbejde eller hygge sig i. Øksnehallen er modever-

denens nye mødested, Karriere Bar skal tiltrække den kulturbevidste og krea-

tive yngre middelklasse, og med tiden skal Kødbyen rumme en masse kreativ 

virksomhed. 

Lige før jul 2007 kunne man så læse, at kommunen har opsagt brugerne i 

Bygning66 – initiativet ’Vækstlaget i den københavnske undergrund’ – for-

di Borgerrepræsentationen har besluttet, at kommunalt ejede bygninger kun 

kan udlejes på markedsvilkår. Det vil betyde, at initiativet skulle til at leje byg-

ningen for 400.000,- om året. Man kan som sådan ikke fortænke kommunen i 

at tænke økonomisk, men eksemplet viser, hvordan man måske ikke helt har 

overvejet:

–  Den uorganiserede kunst og kreativ virksomhed som et vækstlag i byens 

udvikling.

MIDLER
TIDIGE 

BYRUM
Det der må ske, må ske – måske. 

John Pløger

Midlertidige byrum er ikke noget nyt, hvis vi tænker på byrum 

for prostituerede, skatere eller hjemløse. Nogle har også talt om 

’formløse rum’ i forbindelse med parkeringspladser.2 Der findes 

altid byrum, der ikke er i brug såsom ’brak-zoner’ eller mere gene-

relt ’SLOAPs’ (space-left-over-after-planning), og der er i disse år 

en omfattende pirat-party-virksomhed, hvor man ’kalder’ til fest 

i parkeringshuse og andre ’tomme’ byrum. Midlertidige byrum er 

ganske langsomt ved at komme i byplanlægningens søgelys, men 
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–  At dette vækstlag behøver incitamenter som lav leje og attraktive lokaler og 

lokalisering.

–  At mangfoldighed – som kommunerne taler meget om – faktisk også in-

kluderer de ikke-etablerede og ikke-organiserede, som ikke kan eller vil leve 

på markedsvilkår.

Det er den ’anderledes kunst’, som ’Bygning66’ repræsenterer, og som Vester-

bro Kulturinitiativ støtter, der får københavnerne til at rejse til Berlin, for her 

har den uorganiserede og anderledes kreativitet politisk opbakning. Kommu-

ner har aldrig været fans af uorganiserede aktiviteter. Skaterne i København 

blev tilbudt et ’organiseret sted’ på Enghavevej, selvom kommunen med det 

mindste kendskab til miljøet ville vide, at det vil ’street-skaterne’ ikke være 

med til. Det fremmede-i-det-kendte er altid planpolitisk problematisk, og 

derfor forsøges det disciplineret og ordnet. 

Når fremmedheden og det anderledes truer, skal det ’orkestreres’, som Ri-

chard Sennett siger, men det er samtidig at modvirke kreative kræfter som er 

betydningsfulde i den kreative og turistbaserede byudvikling. Byerne vil gerne 

tiltrække den ressourcestærke og kulturorienterede middelklasse, der netop 

søger de midlertidige byrum for events (jazz, teater, kunst mv.) og den ekspe-

rimenterende kultur, og ser det som en forventelig del af et dynamisk, oplevel-

sesorienteret og uforudsigeligt byrum.

hvad er midlertidige byrum?

Den kreative klasse og iværksætterne har længe været fokuserede på at erobre 

tomme, marginale eller oversete byrum og give dem en performativ betydning 

for byens billede. Dette er, hvad man kunne kalde ’midlertidighedens banali-

tet’ – at disse rum ’altid’ har været der og været synlige, men ingen politiker 

eller planinstitution har vist interesse for dem. Politikere og planlæggere bør 

blive mere opmærksomme på, at midlertidige byrum både er strategisk vig-

tige og samtidig fungerer som ’transgressive’ byrum, dvs. rum hvor der sker 

’overskridelser’ på en eller anden måde. For eksempel i brugen af stedet, i fæl-

lesskabet omkring stedet, i form af at der opstår nye produktive virksomheder 

eller måder at bruge stedet på, netværksetableringer eller kreativ innovation 

inden for (oftest) kultur og kunst.

Florian Haydn og Robert Temel3 hævder, at temporære rum provokerer 
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finder én by en succesfuld opskrift, så går alle efter denne, bl.a. hvis byen eller 

eksemplet dominerer mediebilledet eller fagtidsskrifter. Haydn & Temel har 

samlet erfaringerne med, hvad der kendetegner brugerne af de midlertidige 

byrum i ren række europæiske byer, og de viser:

–  De, der bruger de midlertidige rum, søger sociale relationer og udnytter de-

res nicher. Der er således tale om brugere, der ikke ville opsøge de organise-

rede byrum.

–  Entusiasmen er en af de vigtigste ’kapitaler’ for de midlertidige brugere.

–  Der har historisk set i hovedtræk været tale om subkulturer, der ekspli-

cit har artikuleret personlige behov (fx hjemløse og bohemer), men i dag er 

de midlertidige brugere oftere kulturelt orienterede forretningsfolk (gallerier, 

klubber, scener mv.).

–  De midlertidige brugere udbytter de forstyrrelser i den ordinære brug af 

byrummet, som de kan skabe, og de udnytter så at sige den transitionelle fase 

mellem byrummets ikke-brug og overgangen til ny brug. De midlertidige bru-

gere vælger steder, hvor der ikke er nogen investeringsinteresser for en tid.

–  De midlertidige byrum ses i dag af investorer og brugere som en del af by-

rummet (fx Pappa Hotel, A-huset, city-beaches etc.).

–  Hvad der starter som midlertidige byrum kan blive til mere permanente by-

rum (Christiania, RAW i Berlin).

Pointen er altså, at disse midlertidige byrum både skabes og kan iscenesættes, 

og at det i princippet kan ske både af brugerne og byen selv. Bevidst iscene-

sættelse af midlertidige byrum forekommer, når Ørestadsselskabet iværksæt-

ter en lang række aktiviteter i endnu ikke anvendte områder med det formål 

at få borgernes ideer til deres udnyttelse; når Københavns Kommune iscene-

sætter Nørrebro Park ved at invitere til forslag vedrørende parklandskabet, 

midlertidige kunstudstillinger i det offentlige rum (Jeppe Hein) eller indretter 

et ’lege-landskab’ i området omkring Nørrebrohallen som mødested for børn, 

der ønsker at give deres bidrag til fremtidige pladsdannelser i området. Men 

disse initiativer er projektorienterede og ser ikke en værdi i at have midlerti-

dige byrum i sig selv.

hvad skal der til?

Hvad skal så til for at lykkes med både at lade midlertidige rum opstå og sam-

tidig tænke dem ind i byudvikling og planlægning? Der er ingen tvivl om, hvad 

investorer kan se af interesse i midlertidige byrum: ”Vi vil gerne vænne folk 

til at tage herud. Der er ikke noget, vi hellere vil end at skabe liv herude, for jo 

arkitektens tænkemåde om en rumlig robusthed, orden og permanens. Dis-

se rums kvalitet er deres funktion for ’interim use’, hvilket vi kunne oversætte 

med ’midlertidig brug’ eller endnu bedre ’brug i-mellemtiden’. De mener her-

overfor, at begrebet ’temporær brug’ skal reserveres for rum, der fra starten er 

planlagt som ikke-permanente, dvs. de der opsøger dem kun ønsker at bruge 

dem for en tid. Spørgsmålet for Haydn & Temel er så, hvordan der kan tænkes 

unikke byrumskvaliteter ved at tænke rum som midlertidige?

Først må det slås fast, at der er mange former for midlertidige byrum. Lad mig 

bare nævne nogle stykker:

–  Rum man bevæger sig igennem eller bruger temporært (gader, pladser ek-

sempelvis Kultorvet). 

–  ’Interim places’, dvs. rum der bliver brugt til noget andet i mellemtiden 

(Pappa Hotel, Supertanker).

–  Permanente midlertidige rum der etableres på grund af deres dynamik og 

kreative brug (Christiania).

–  Investerings-strategiske midlertidige byrum (A-Huset, Refshaleøen).

–  Rum med vekslende brug gennem døgnet dag/nat eksempelvis (parkerings-

pladser, Skelbækgade).

– Kontinuerlig søgning efter midlertidige byrum for kreativitet (Gallerier, 

værksteder, design mv. eksempelvis Islands Brygge, Carl Jacobsens Vej i Val-

by, Rentemestervej i Nordvest).

Historisk set har disse byrum været vigtige for fx den kritiske kunst. Situatio-

nisterne var meget bevidste om dem, og urbane bevægelser og graffiti-malere 

søger dem. Men bortset fra det, har disse byrums attraktivitet, fleksibilitet og 

forskellighedsværdi ikke været tænkt ind i bypolitik og bystrategisk planlæg-

ning. Bevidstheden om disse rums egenværdi er kun langsomt blevet bevidst 

gennem det, der inden for by-geografien er blevet betegnet som ’gentrifika-

tionsprocesser’, og som i Danmark primært har været orienteret mod områ-

dernes historisk-symbolske værdi. I New York startede det med, at de tomme 

loftsarealer på Manhattan blev attraktive midlertidige byrum for kunstnere og 

kreative, fordi de var billige og store. De nye beboere skabte snart et kreativt 

og oplevelsesrigt miljø i området gennem gallerier, cafeer, musik og andre for-

mer for kreative udfoldelser.

I dag er event- og oplevelsesbyen på dagsordenen i enhver by med respekt 

for sig selv. Denne by er sat på dagsordenen af økonomiske grunde, dvs. for 

at styrke byen i den interurbane konkurrence, og er mest et eksempel på, at 
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flere mennesker vi tiltrækker, jo større er værdien af det vi skaber” (Skanska 

om Pappa Hotel, Carlberg & Christensen 2005:61).

Men er det også dét, som kommunerne vil? Er det en tankegang, de bør im-

plementere? Der findes nok ikke mange byer med et afklaret og strategisk for-

hold til brugen af midlertidige byrum i byudviklingen. Som med Refshaleøen 

i København stiller man dem som regel i en venteposition for bedre tider øko-

nomisk set. 

Et første skridt til at forholde sig til disse områder i byudviklingen er såle-

des som planmyndighed at forholde sig til de midlertidige byrum som noget 

temporært, der kan udvikle sig til noget mere permanent. Dette er en vigtig 

afgørelse, fordi nogle af de i dag attraktive byrum – for kunst og events – ek-

sisterer og er attraktive på grund af uforudsigeligheden og den kreative dyna-

mik, der stimuleres af den midlertidige brug af dem. Midlertidige byrum skal 

strategisk set være tilgængelige for at følge og skabe forandringer, hvilket bl.a. 

betyder, at investorer og kommunen hele tiden skal være opmærksomme på, 

hvad der opstår og selv arbejde for, at noget opstår.

Arkitekt Bjarke Ingels rammer måske i relation til dette noget vigtigt, når han 

taler om ’pragmatiske utopier’, der for ham er samspillet mellem ”det ideale 

perfekte sted” og ”praktisk omgang med aktuelle hændelser”. Han ser mulig-

heden i ”specifikke interventioner”, der bygger på denne pragmatiske utopi. Vi 

kender alle VM-huset og Kløvermarken, der for Ingels er eksempler på idéen 

om, at ”where there is nothing, everything is possible!” Det gælder for kunst 

og kreativitet såvel som for innovation og investeringer.

At finde oversete byrum synes næsten at være en del af ’gründer-genet’ inden 

for områder som IT, software produktion, kommunikation, design, mode og 

arkitektur. Det er i høj grad disse kreative erhverv, der opsøger midlertidige 

byrum, men også teater, kunst, subkulturer og eksperimenterende aktiviteter 

leder efter disse rå, frie og (ofte) billige byrum – måske særligt i etableringsfa-

sen, selvom vi også ser en trend inden for kunst – både gallerier og udøvende 

kunstnere –, der hele tiden bevæger sig hen mod nye midlertidige rum. Disse 

steder giver en aura af dynamik, der er en udfordring for kunstneriske og kre-

ative mennesker. Og netop dette er en kapital for stedet og byen. 

Skal byerne arbejde strategisk med disse byrum, må de ses som steder præ-

get af en temporær brug, som dog godt, ved vi fra fx Berlin, kan udvikles til 

permanente steder med organiseret struktur, men med midlertidige brugere. 

Sådanne steder er attraktive, fordi de har midlertidighedens særlige dynamik 

og entusiasme, hvilket er en strategisk kapital for byer i sig selv. 
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Midlertidige byrum kan bl.a. vedligeholdes ved at byen sørger for en konti-

nuerlig brug af dem fx ved at tilbyde stipendier til kunstnere og kulturfolk fra 

ind- og udland inkluderende midlertidig logi og arbejdslokaler, som man fx 

har gjort i Odda i Norge.

perspektivering

Midlertidige byrum er steder og bygninger, der kan komme i brug ud af ingen-

ting, men det er som regel også byrum, der kun eksisterer i kraft af en ’udsæt-

telse’, dvs. en mangel på politiske forslag til brug eller en bevidst udsættelse af 

brugen af stedet pga. økonomiske interesser. Dette er ikke udviklingsstrate-

gisk hensigtsmæssigt. Der må sættes ind med en strategisk tænkning, således 

at midlertidige byrum bliver et omdrejningspunkt i den entreprenøriske by.

Nødvendigheden af at reflektere over midlertidighed i vores liv og verden in-

dikeres i Nørgaards indledningscitat i denne artikel. I vores hyperkomplekse 

og globalt sammenvævede verden er der ingen tvivl om, at ’måske’ er den vig-

tigste faktor i livet såvel som i byplanlægningen. Vi kan ikke vide, men vi kan 

antage. Vi kan stimulere, motivere, lave visioner og strategiske overvejelser, 

der kan gøre ’måske’ – midlertidigheden og uforudsigeligheden – produktiv. 

Det kræver ikke alene visioner og strategier, men også modet og evnen til 

at arbejde midt i det midlertidige, dvs. midt i og med de pludselige forandrin-

ger og hændelser. Byerne må lære at arbejde med ’måske’, der nødvendigvis vil 

fremstå som vagt og svært at få øje på, hvilket kræver en åben, opsøgende og 

mulighedssensitiv praksis. Hvilken kommune vil være den første med en vi-

sion og strategi for de midlertidige byrum?

De ’midlertidige byrum’ er bystrategisk vigtige af (mindst) seks grunde:

–  De giver rum til og opsuger kreativitet hos dem, der ønsker kreative miljøer, 

iværksætteri og et entreprenørskab.

–  De er attraktive for kultureksperimenter.

–  De er attraktive på grund af rimelige udgifter.

–  De er markerede tilgængelige for ’det nye’, fordi de er uden bureaukratise-

ring og primært er bygget op omkring vilje og kreativitet.

– Tiltrækker kreativitet og innovative folk i en (måske) hyperaktiv livsfase 

(unge, singler, ’på sporet’-mennesker).

–  Byudviklingspolitisk er disse rum åbne for nye strømme og for strategiske 

indsatser omkring kunst og kreativitet.

Strategisk set, bør byerne have forskellige typer midlertidige steder og rum. 

Både de rum, der opstår for en kort tid, og de rum, der over tid skifter indhold 

og mennesker, og det gælder om at lægge til rette for begge former. 

Hvad skal der så til for at skabe og vedligeholde midlertidige byrum? Bypoliti-

kere og planlæggere har mindst to udfordringer: 

1. En udfordring i at arbejde med ’i-mellemtiden-brugere’, der udnytter de 

marginale, oversete og ikke-anvendte bygninger og rum i byen. Her er der 

som sagt en begyndende politisk opmærksomhed og forsøg, men det præges 

af tilfældighed frem for  visionær og strategisk planlægning. 

2. Den anden udfordring er at arbejde med midlertidige byrum, som er 

midlertidige i deres indhold, men måske permanente med hensyn til deres lo-

kalisering. De første kunne vi omtale som ’transiente rum’, dvs. ’forbigående’ 

rum, der forandrer indhold over tid og brugsform, og den anden udfordring er 

at skabe ’transformative’ byrum, dvs. få en fokusering på forandringer (måske 

indenfor eksisterende, lokale rammer, måske noget nyt). Midlertidige byrum 

er således afgørende for de byer, der mener, de forholder sig strategisk til byers 

mangfoldige kreative potentialer og deres temporære og uforudsigelige udvik-

ling. Disse byrum er så at sige beredskabsrummet for omstilling, nytænkning 

og eksperimenter, der er defineret som vigtige kræfter i den interurbane kon-

kurrence. Derfor:   

Midlertidige byrum må betragtes som vigtige bystrategiske indsatsområ-

der, og derfor er de et nødvendigt arbejdsområde for byer, der ønsker at til-

trække kreative kræfter og kompetencer samt at opbygge turisme og events.

I den forbindelse er det vigtigere at arbejde med processen, kommunikatio-

nen og behovene hos dem, der vil anvende de midlertidige byrum, end at lave 

en lokalplan for området.



Livsfor mning

 John Pløger 

 »Det levede liv handler om livsfaser 

 frem for fastlagte livsbaner.« 



Livsformning betegner et generativt syn på 

de sociale grupperinger i byens rum. De so-

ciale grupper i byens rum er i bevægelse, foran-

dring og formning, både med hensyn til livssti-

le, livsformer, livsmåder, indbyggere og hvor-

dan hverdagslivets vaner formes eller antastes 

af bylivet selv. Livsformning dækker individets 

handlinger, kategoriseringer og udfoldelser in-

den for sociale grupperinger i byens rum. Forskel-

lige kontekster skaber forskellige livsformnin-

ger, der indgår i mere eller mindre robuste fæl-

lesskaber. Centrale spørgsmål er: Hvordan leves 

bylivet, af hvem og hvorfor? 

Livsformning rummer et væsentligt element af 

forandring og betegner en tilblivelse. Det er 

subjekter i forandring, der tilpasser sig de skif-

tende betingelser i det offentlige rum ved at del-

tage og indskrive sig mere eller mindre bevidst 

i forskellige sociale grupperinger, afhængigt 

af og præget af konteksten. Ved at kunne begå 

sig i rummet, gives der mulighed for at definere 

sig i forhold til det anderledes, det nye og an-

dre livsformninger. Dermed er fleksibiliteten og 

tilpasningen – tilblivelsen – en strategi, dersik-

rer den sociale gruppering et grundlag for ud-

foldelse og identificering i byens foranderlige 

rum. Samtidig kan rummet og strategien opfor-

dre til/skabe sociale grupperinger, der indtræ-

der i rummet som del af en fælles forståelse. Det 

hænger nøje sammen med en kommunal forståelse 

af modtagerforholdet og dermed af målgruppen 

for det konkrete byrum.
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Rigtig mange mennesker har interesser i byens udvikling, men 

hvem er det, der får succes med deres strategier? 

Det er dem, der forstår, at strategier ikke er noget man lægger, 

men noget man dyrker ved at pleje et bredt netværk af interessen-

ter for at skabe grobund for en bestemt måde at tænke og handle 

på. Branding er i dag en uadskillelig del af byudvikling. 

Branding er et begreb, der stammer fra en merkantil verden, og som derfor 

har haft en lidt besværlig rejse ind i byudviklingssammenhænge. Man udvik-

ler ikke byer for at sælge dem til nogen. Byer er jo ikke produkter. Og kan man 

overhovedet tænke i målgrupper, når man udvikler noget, der i sin natur er 

for alle? 

Brandingbegrebets kommercielle aura har utvivlsomt været med til at for-

sinke den værdibaserede og kommunikationsorienterede tilgang til byudvik-

ling, som først i de senere år er slået igennem for alvor. Men i virkeligheden er 

det et paradoks, at branding i mange år blev opfattet som et fremmedord in-

den for byudvikling, for branding giver næsten endnu mere mening her end i 

en merkantil sammenhæng. 

Strategisk byudvikling består i sin natur først og fremmest af ord, bille-

der og evnen til at formulere visioner, værdier og mål på en måde, der får en 

bred kreds af interessenter og aktører til at købe ind i dem. Der er intet fysisk 

produkt til at starte med, men derimod bliver kvaliteten af det endelige fysi-

ske produkt i høj grad afgjort af evnen til at skabe opbakning og forståelse for 

projektet undervejs. 

Et bevidst strategisk og kreativt arbejde med branding er derfor en vigtig 

del af byggeri og byudvikling i dag. Kunsten er at indarbejde branding-faglig-

heden på en måde, der styrker både den faglige projektudvikling og den brede 

forankring af projektet blandt de forskellige stakeholders. 

professionelle partnerskaber 

Strategier for byudvikling er en slags ”faglige fortællinger”, som bunder i hånd-

teringen af en række meget komplekse forhold i byerne. Disse forhold svarer 

ikke til en enkelt faggruppes kompetencer, fx kan hverken en arkitekt, en by-

planlægger, en brandingekspert eller en antropolog alene forstå de forhold, 

som en strategi for byens udvikling må forholde sig til. Derfor bliver profes-

sionelle partnerskaber mellem de ”traditionelle” og de ”nye” byudviklere vig-

tigere og vigtigere. 

INGEN 
BYUDVIKLING 

UDEN 

BRANDING 

Rasmus Rune Nielsen

Strategi: den 
faglige fortælling  

De traditionelle 
byudviklere: 
planlæggere, 
ingeniører og 
arkitekter.  

De nye 
byudviklere: 
branding, 
kommunikation, 
antropologer, 

 
etc.
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”Professionelle partnerskaber” er ikke det samme som den tværfaglighed, der 

praktiseres i dag inden for byudvikling. Ofte foregår tværfaglighed i dag på én 

faggruppes præmisser, som det fx generelt er tilfældet i forbindelser med pa-

rallelopdrag og konkurrencer. Oftest har arkitekterne i disse sammenhænge 

den altdominerende rolle, og de øvrige faggrupper fungerer som kulørte ind-

slag i større og især i mindre omfang. Problemet er, at selve præmisserne for 

opgaven oftest er udlagt af arkitekter for arkitekter, ligesom arbejdsform og 

metode er overleveret fra arkitekter til arkitekter. 

I forhold hertil er ”professionelle partnerskaber” en meget mere integre-

ret form for tværfaglighed, hvor den ene faggruppe ikke optræder på en an-

den faggruppes fundament, men hvor man tværtimod søger at skabe en fælles 

faglig fortælling, der skaber et mere kvalificeret strategisk afsæt, end en enkelt 

faggruppes perspektiv kan alene.  

en stærk faglig fortælling 

En sådan måde at arbejde på stiller nye krav til både de traditionelle og de nye 

byudviklere. Branding- og kommunikationsfolkene er fx vant til at arbejde 

forholdsvis skematisk ud fra en bestemt metodisk tilgang, der kan gentages 

nærmest uanset hvilket produkt det drejer sig om. 

Det kan man ikke, når det handler om branding og kommunikation i relation 

til byudviklingsprojekter, fordi byer ikke er produkter med et endelig sæt af 

egenskaber, der kan markedsføres eller tillægges bestemte værdier. Den dybe-

religgende forskel er, at der i det professionelle partnerskab skal udvikles en 

”faglig fortælling”, som er selve produktet, og som hver gang opstår i mødet 

mellem forskellige fagligheder. 

Fordelene ved en stærk faglig fortælling er, at den styrker projektet ind-

adtil, fordi den skaber et fokus og en bestemt retning for den kreative udvik-

ling. Samtidig gør den ambitioner og visioner umiddelbart kommunikerbare 

og skaber en platform for dialog, hvor eksperter og lægmand har mulighed 

for at bidrage. 

branche i opbrud 

De nye professionelle partnerskaber er opstået for at skabe værdi og styrke 

sandsynligheden for at visioner bliver til virkelighed. De er også tegn på en 

mere generel tendens til opbrud i de brancher, der er knyttet til byggeri og by-

udvikling. Et af de steder, hvor opbruddet mærkes tydeligt, er i arkitektkon-
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kurrence-formen, der i mange år har været en central del af projektudviklin-

gen indenfor både byggeri og byudvikling. 

Der synes her at brede sig en generel forståelse af, at den anonyme arki-

tektkonkurrence ikke skaber tilstrækkelig værdi for bygherren, fordi man på 

grund af den manglende dialog ikke får tilstrækkeligt kvalificerede projekter 

og er overladt til at vælge rådgiver ud fra det meget spinkle grundlag, som 

et konkurrenceforslag udgør. Dertil kommer det helt enorme ressourcespild, 

der er forbundet med denne konkurrenceform hos de mange arkitektfirmaer, 

der ikke vinder opgaven. De dialogbårne konkurrenceformer vinder derfor 

frem overalt og bliver sandsynligvis udviklet yderligere i de kommende år, så 

de mindre og mindre kommer til at minde om de konkurrencer, som vi ken-

der i dag, og mere og mere om rekrutteringsprocesser, som man kender det 

fra det private erhvervsliv, når man er på jagt efter den rette medarbejder til 

en stilling. 

Et af de næste områder, som opbruddet og professionaliseringen breder sig 

til, kan blive rekrutteringen af samarbejdspartnere. I dag er rekrutteringen af 

arkitekter til konkurrencer og udviklingsopgaver et område, der henlægger i 

mørke, hvad angår procedurer og strategisk begrundende beslutningsgange. 

Man kan igen sammenligne med rekruttering af medarbejdere, der er pro-

fessionaliseret i en helt anden grad, selvom beslutningen om at vælge en arki-

tekt til at bygge en bygning eller udvikle en plan, kan have langt større økono-

misk betydning. Personlige anbefalinger og tilfældigt kendskab spiller ofte en 

stor rolle, og det er tit og ofte arkitekter, der anbefaler arkitekter, hvilket i et 

lille land som Danmark ikke kan undgå at føre til en vis indspisthed og forhin-

dre unge talenter i at komme til. 

Opgaven med at finde den rette arkitekt kan i den grad professionaliseres 

igennem en helt anderledes rekruttering, hvor der udarbejdes en vision og en 

profil, der beskriver virksomhedens eller organisationens mål, værdier og or-

ganisatoriske udfordringer, og hvor rekrutteringen af arkitekter sker ud fra 

disse kriterier, og i en proces, der består langt mere af dialog, end det i dag er 

tilfældet.

nye brudflader mellem fagene 

Et andet område, hvor vi i 2+1 tror på, at man kommer til at mærke et opbrud, 

er i selve opdelingen af opgaveløsningen. Indenfor branding og reklamebran-

chen arbejder man tit med at lægge den strategiske og den kreative opgave-

besvarelse hos forskellige bureauer med forskellige kompetencer. På samme 

måde tror vi, at man kommer til at opleve nye opdelinger i opgaverne inden 

for byudvikling. Fx vil bygherrer efterspørge et meget stærkere strategisk fun-

dament inden han beder om en decideret arkitektonisk eller planmæssig løs-

ning. Det vil kræve en form for rådgivning, der kombinerer brandingstrate-

gisk forståelse: Hvad vil organisationen, hvad er organisationens unikke vær-

dier med fysisk/arkitektoniske kompetencer: Hvordan kan disse oversættes til 

design, program og udformning af bygninger eller byer? 

En sådan strategisk rådgivning kræver et nyt professionelt partnerskab 

mellem brandingeksperter og arkitekter. I sidste ende kan det også komme til 

at betyde en ny opdeling af den kreative proces, hvor man udarbejder et rum-

ligt og organisatorisk identitetsprogram i et professionelt partnerskab mel-

lem branding og arkitekt, og hvor dette identitetsprogram bliver overdraget 

– evt. via en konkurrence – til en anden arkitekt. Alt sammen med det formål 

at styrke den strategiske sammenhæng mellem kundens interesser og projek-

tets kvaliteter. 

udvikling af viden og nye redskaber 

De nye professionelle partnerskaber er også vejen til udveksling af viden mel-

lem de nye og gamle byudviklere. Ligesom man inden for byudvikling er ble-

vet meget mere opmærksom på potentialerne i branding, vil man formentlig 

inden for virksomhedsbranding få øjnene op for den viden, der findes inden 

for byudvikling. Det gælder især i forhold til de mange redskaber til bruger-

inddragelse og demokratiske beslutningsprocesser. 

Den viden har et stort potentiale for virksomheder, der både internt og 

eksternt er ved at nå en kompleksitet og en sammensætning af forskellige in-

teresser, der kan minde om byers. Branding kombineret med byudvikling og 

fysiske rammer er altså ikke bare med til at kvalificere vores strategiske byud-

vikling, men gør branding langt stærkere og mere modent som begreb. Fag-

grænser er til for at blive udfordret med en ting for øje – at skabe mere værdi 

for bygherrer såvel som brugere og borgere. 
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Circulos de Agua - Den danske Pavillon Expo 2008.

Circulos de agua – Den Danske 
Pavillon på Expo  
(side 73)

Danmark er en nation, der har forstået, at 

alt hvad vi gør spreder sig som ringe i van-

det. D et er fortællingen om Danmark som 

bæredygtig nation, der præsenteres på den 

danske pavillon på verdensudstillingen i 

Zaragoza. Fortællingen er drivkræften bag 

den arkitektoniske udformning, den visu-

elle identitet og præsentationen af danske 

teknologier. 

(Udstilling i professionelt partnerskab 

mellem 2+1, Spektrum arkitekter (total-

rådgiver) og Loop Associates.) 

Metropolzonen 
(side 74-76)

Metropolzonen er området omkring Ti-

voli og Rådhuspladsen i København. Alle-

rede navnet Metropolzonen skaber en ny 

fortælling om dette sted i byen, der aldrig 

før er blevet betragtet som ét sted. Nav-

net søsætter en faglig fortælling, der både 

rummer en vision, en kreativ drivkraft og 

meget stærkt kommunikerer visionerne 

for området. Metropolzonen skal være 

Københavns visitkort og et bycentrum, 

der er værdigt for det 21. århundredes Kø-

benhavn. 

(Program for konkurrence og to udstillin-

ger udviklet i professionelt partnerskab 

mellem 2+1 og Københavns Kommune.) 
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        Metropolzonen.



Peter Hanke 

MUSIKALITET 
OG 

INFRASTRUKTUR 

Dette essay tager udgangspunkt i det faktum, at begrebsapparatet 

ikke er særligt præcist, når man skal beskrive byrum, infrastruk-

tur, landskab eller andre fysiske fremtrædelsesformer, der omgi-

ver sociale aktiviteter med holdning og historik. Anvendelse af 

metaforer er en helt nødvendig og meget udbredt praksis, der dels 

øger den faglige fantasi og dels skærper sansen for begavet kom-

munikation om problemstillinger og løsninger. Men sprogspillet 

indeholder også en fare for at blive udvendigt og distanceret, og 

jævnligt opstår der et luftigt virtuoseri omkring samtalen – meta-

forikken bliver til tankespind og alt for ukonkret.

  Metropolzonen.
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vandring mod havet for at løse overbefolkningsproblemet tilhører samme na-

turbestemte forhold til rejsen. 

Som alle andre strejfende væsner er mennesker optaget af at erobre nyt 

land ved at rejse, at flytte sig fysisk til dette nye sted, der lover noget andet end 

det, vi allerede har. I et moderne civiliseret samfund sublimeres denne drift til 

andre områder end de fysiske, men i trafikken og i det offentlige rum er denne 

drift i en vis forstand stadig baseret på instinkter. Vi VIL frem og møder derfor 

jævnligt ganske ubehagelige sider af vores egen og andres menneskelighed. 

Beskæftigelse med logistik og byplanlægning kræver et betydeligt overblik 

og en speciel kalibrering af sansen for bevægelse på et makroniveau. Planlæg-

gerne skal tage hensyn til de dybe, dyriske instinkter for at civilisere urmen-

neskets trang til selvhævdelse og forhindre ødelæggende kræfter fra junglens 

retstilstand i at få overhånd i trafikken. Musikudøvelse er en glimrende rol-

lemodel og et velfungerende supplement til en mere teknisk betonet sikker-

hedstænkning om fartbegrænsninger, adskillelse af trafikformer osv. Gode 

løsninger, der reparerer på denne mangel på kultiveret adfærd, vil næsten al-

tid have musiske kvaliteter. Den rytmiske kvalitet i gennemtænkte bevægelser 

i en metro, der virker efter hensigten, eller de vellykkede grønne bølger i bil-

trafikkens lysregulering, giver frydefulde sansninger både for planlæggere og 

brugere helt på linje med musikalske oplevelser. 

En stor landvinding er fx etableringen af de mange rundkørsler i stedet for 

lysregulerede vejkryds, der udstråler magtens arrogance i sin mangel på flek-

sibilitet. Rundkørslen er et sublimt udtryk for kammermusikalsk samarbejde 

mellem trafikanter, hvor et medspil er nødvendigt, og hvor sansningen af om-

givelsernes bevægelse og rum er afgørende for en vellykket dramaturgisk per-

formance i karrusellens mikrounivers. Timingen er altafgørende, og det inte-

ressante er, at såvel entré som rundtur og den elegante, høviske gestus af et 

sving med hoften på vej ud, kan mestres af alle bilister. Musikaliteten er uni-

versel og kan stimuleres som en æstetisk læringsform. Smukke bevægelser er 

også sikker adfærd; rundkørslen er en sund balance mellem ethos og pathos.

partituret som plan

En storstilet byplan med overblik er beregnet til at blive spillet ganske som 

nodeskriften er organiseret i et partitur. En nedskrevet koreografi, som plan-

læggerne måske ikke selv helt har opdaget, men denne erkendelse kan opblø-

de konservative tendenser og hjælpe med den besværlige proces – ”kill your 

darlings” –  når beslutningstagerne forelsker sig i navngivningen. Tag fx tra-

fikplanlægningen omkring Hovedstaden, Fingerplanen. Metaforen er nem at 
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For en musiker, der ikke har byplanlægning inde på livet rent fagligt eller pro-

fessionelt, er det interessant at iagttage denne proces. Og med en tilgang, der 

altid er stærkt præget af en håndgribelig praksis, er det ofte decideret mor-

somt at følge de intellektuelle udflugter i samtaler mellem arkitekter og land-

skabsspecialister. Men det er tilsvarende forbundet med en vis ærefrygt, da 

de samme professionelle aktører kender deres fags behov, mens mit eget mil-

jø mildt sagt er tilbageholdende med at udtrykke sig om andet end tekniske 

aspekter; musikken taler så stærkt i sig selv, og den delte, dybe oplevelse er 

næsten altid uden sprogligt udtryk. Det vil sige at muligheden for den poeti-

ske samtale fordufter eller føles overflødig. 

Den følgende række betragtninger om musikalitet og infrastruktur er na-

turligvis stærkt præget af billedlige sammenligninger, men er samtidig en 

ægte, tværfaglig ambition om at overskride metaforernes grænser. Musika-

litet, rytme, puls og lytteevne eksisterer uden for koncertsalen så klart og 

stærkt, at selv partituret kan sammenlignes med enhver anden æstetisk plan. 

Derfor kan vi nu tillade os – med musikkens begreber som omdrejningspunkt 

– at anvende metaforerne mere aktivt og konkret ved at få øje på adskillige 

kultiverede bevægelser i byrummet, der bærer musikaliteten i sig.

masser i bevægelse

Hvis ”at rejse er at leve”, med H.C. Andersens ord, kan vi sige ”at strejfe er at 

synge”. De begavede trafikale løsninger er en måde at tæmme urinstinktets 

trang til at frigøre sig, og de gode løsninger med at kultivere massebevægel-

sen i byzonerne har altid musikalske kvaliteter. Det vellykkede og bæredygtige 

flow gennem byens trafik eller målrettede menneskegrupper, der skifter mel-

lem metro og S-tog, er som en flerstemmig fuga, hvor overlevelsesinstinkter-

ne er modereret æstetisk.

Bevægelsen som begreb spiller en altafgørende rolle i enhver tanke om in-

frastruktur. Selv om dette er en banal konstatering, er det relevant at se nær-

mere på den komplekse sammenhæng mellem strejfe-driften, den drift som 

mennesker har rent instinktivt, og den nødvendighed, der er forbundet med 

at ”komme frem” – hvad enten vi taler om samfundsnyttige formål, som fx  at 

møde på arbejde eller deltage i fornøjelse og adspredelse. Gnuerne på savan-

nen i Afrika er kendt for at bevæge sig over enorme afstande mere eller min-

dre planløst – naturligvis i søgen efter føde, men også af rastløshed og verita-

bel utålmodighed efter at der skal ske noget. Den barske selektion af de stær-

keste individer bliver gennemført ved denne evige rejse, som ganske enkelt 

sorterer de svageste fra . Kollektive selvmord som lemmingers legendariske 
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Bloomsday Fitness Run - Spokane, USA 2006.  »Bevægelse spiller en 

formidle politisk, og det ser æstetisk velfungerende ud med fem fingre på en 

hånd, men der er egentlig ikke nogen metaforisk logik i, at der lige skulle være 

fem udfaldsveje. Dette blev naturligvis besluttet efter statistiske analyser og 

fremskrivninger af udbygningstakter og trafiktæthed. Kritikere har gennem 

tiderne jævnligt advokeret for seks eller syv, men den stærke metafor har gi-

vetvis låst for en anden tænkning i kombination med længslen efter at kunne 

formidle tørre infrastrukturelle teknikaliteter med noget så enkelt og smukt 

som et menneskes hånd. En syvfingret hånd opfattes naturligvis som deform 

og uæstetisk, og måske er nødvendige tilpasninger blevet bremset af metafo-

rens styrke.

Et partitur kunne være en mere rummelig æstetisk betragtningsform. Dels 

er instrumentariet fleksibelt og flerstrenget, og dels er der en stærk dynamik 

i en plan, som kan – eller rettere – skal spilles for at udfoldes. Landskabets 

skifte og lange strækninger er umiddelbart oversættelige og sammenlignelige 

med satsformer, vers og refræn, musikalske udviklinger og temaer med varia-

tioner. 

Korte, tætte forløb i intense byrum matcher energien fra en march, og et 

knopskydende cityområdes staccato af høje bygninger kan næsten høres i sig 

selv. En rejse fra Frederikssund til København og ud igen til Hillerød eller 

Helsingør vil byde på en interessant repetition, en slags rondo eller en bue-

form, der kan overskues i al sin kompleksitet og mangfoldighed, hvis musik-

kens evne som æstetisk hukommelse udfoldes. Veje, jernbaner, stier, byrum 

osv. ligger dér og venter på at blive betrådt, gennemkørt, anvendt: Et impera-

tiv ganske som nodebladet foran musikeren. 

Musikstykket har som fortællemodel betydelig mere til fælles med arkitek-

tur og landskabsbeskrivelse end litterære lineære modeller. Den episke kvali-

tet er naturligvis mere abstrakt end de tekstlige former, men alle musikkens 

arketyper har markante formmæssige strukturer, hvor begyndelse og slut-

ning, højdepunkter og tilbagevendende aspekter har etableret sig som fælles-

kulturelt gods, siden mindesangerne vandrede rundt i Europa i middelalderen 

og sang folkeviser. 

Den formaliserede musikalske fortælling, som et partitur er udtryk for, har 

rødder i civilisationens begyndelse og det burde være ligetil at finde virknings-

fulde sammenligninger for byplanlægningens beslutningstagere, når den før-

ste akavede fornemmelse har lagt sig. Abstraktionen og den ordløse fortælling 

er gode tilbud til byplanlæggere, der til stadighed har til opgave at forankre og 

formidle forståelsen af løsninger bredt og med enkle budskaber.
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puls og rytme

DSB har valgt en musikalsk metafor til et afbillede S-togets driftsstatus på in-

ternettet. En glimrende konciperet webteknologisk idé med stor informations-

tæthed og flot overblik. Hjemmesiden hedder ganske forhåbningsfuldt Byens 

Puls og tilslutter sig den indledende omtalte metaforik uden nogen dybere re-

fleksion. Det er derfor lidt ærgerligt, at denne popsmarte betegnelse skal bran-

de en hjemmeside, som man mest af alt har brug for, når pulsen er gået i stå: 

Tilskyndelsen til at tjekke hjemmesiden sker oftest som en undtagelse, dvs. når 

man har fornemmelse af, at S-togets hjerterytme er ude af takt. 

Byrummets puls kan en enkelt aktør ikke tage patent på, men der er ingen 

tvivl om, at offentlige transportmidler spiller en væsentlig rolle som medspil-

lere, og den særlige musikalske puls fra tog, metro, sporvogne (og buslinjer i 

nogen grad) er mulig at sanse både som en byrytmisk virkelighed, og som en 

klangbund af lyde, som ingen urbanitet kan forestilles uden. Skinner og byer 

har hørt sammen, siden bilismen vandt over jernbanen på længere stræknin-

ger og i tyndt befolkede områder. Banegårde og togstationer som offentlige 

rum såvel som skinnelegemernes pågående tilstedeværelse hører hjemme i 

en by, og pulsen i byen er – ganske som DSB har opdaget – afhængig af to-

gets tilstand.

Det burde undersøges nærmere, hvilke socialpsykologiske effekter, der lig-

ger til grund for at bussen er mindre attraktiv som offentlig transportform end 

toget. Når spørgeskemaerne udarbejdes, bør de æstetiske og musiske aspek-

ter tænkes med, ligesom måderne hvorpå passagerernes sansende instinkter, 

overblik og velvære påvirkes. Min påstand er, at brugen af offentlige trans-

portmidler vil stige af rent æstetiske grunde, hvis der satses mere på skinne-

båren trafik end på vejbaseret busdrift. Bussen som en del af biltrafikken i by-

rummet kan ganske enkelt ikke forklares præcist nok med sanseligt appelle-

rende argumenter: Der er ikke nok musikalsk potens i den gule kolos. Man får 

lettere kvalme ved at køre over vejbump i en bus end ved at passere et ujævnt 

sporskift i et tog. 

Charmen ved skinnebårne offentlige transportmidler er betydeligt større 

end for bussernes vedkommende, der minder os om, at vi hellere ville have 

kørt i vores egen bil. Og det er ikke tilfældigt, at buschauffør er den mindst 

prestigefyldte stilling som frontfigur i infrastrukturens hierarki. 

Den hvide støj fra en befærdet motorvej er en stressfaktor, mens den forud-

sigelige rytmiske tilbagevenden af en toglinje, der passerer med nogle minut-

ters mellemrum – selv med samme lydstyrke – ikke generer nævneværdigt og 

måske endda styrker fornemmelsen af byens tilstedeværelse ved sin skiftende 

rolle i enhver tanke om infrastruktur.« Wildbeest Migration 2007.
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døgnrytmiske gentagelse. Huspriserne hæmmes stærkt af tæt biltrafiks umid-

delbare nærhed – S-toget i baghaven opfattes som en ulempe, men ikke et pro-

blem. Symptomer på at kropslige tilstande som puls og rytme er uadskillelige 

faktorer i byrummets forhold til trafikken, og et eksempel på at DSB alligevel 

har mere ret, end idemagerne bag driftsstatushjemmesiden måske er klar over.

muserne – inspirationens dyder 

Afslutningsvis opholder vi os ved den centralistiske beslutningskultur i of-

fentlig planlægning og forsøger med hjælp fra musikalitetens etymologiske 

ophav – muserne – at bløde lidt op på den apollinske sejr over improvisatio-

nen ved at appellere til at hengive sig til en mere dionysisk fantasi i vores gen-

nemstrukturerede samfund. En enevældig solkonge har regeret i en verden 

behersket af uro og mangel på personlig sikkerhed og ret, og det gav dengang 

mening at centralisere magten for at skabe faste holdepunkter. Selv den Max 

Weberske helteskikkelse i form af en karismatisk bureaukrat, der skaber or-

den, har haft sin tid. 

Alligevel hyldes den centralistiske beslutningsproces – fx. under navnet lo-

kalplan – og inspirationen forventes at blive leveret i form af offentlige hørin-

ger og indsigelser. Opgaven har hidtil bestået i at inspirere den centrale be-

sluttende myndighed så meget, man har kunnet. Det er derfor ikke tilfældigt, 

at muserne gennem kunsthistorien har været afbilledet sammen med netop 

guden Apollon. Muserne danser om den lysende, personificerede alvidende 

kraft (der måske nok er blevet lidt overvægtig og uelegant som tiden er gået).

I et videnbaseret samfund skabes værdierne i højere grad af generøsitet, 

mangestemmig medleven og æstetisk ambition frem for tæmmet og kontrol-

leret adfærd, der har det med at forurene byrum på længere sigt med fortænk-

te og teknokratiske løsninger, der i bedste fald bliver velmenende og patroni-

serende. Internettets opblomstring, som velsagtens er den største forandring 

i nutidens infrastruktur, giver store befolkningsgrupper et berettiget håb om 

indflydelse og større adkomst til et ejerskab af både løsninger og beslutnings-

processer. Det er derfor en væsentlig opgave at genopdage den arketypiske 

række af dyder, som muserne personificerer, og som kan iscenesætte en sprag-

let og kvalificeret vildskab i diskussionen om byrummets fremtid uden at mi-

ste dialogens generøsitet og mangfoldighedens stemme.

Muser er et begreb, de fleste husker fra en pligtbetonet borgerlig dannel-

se i gymnasietiden. Vi husker billeder af harpespillende og smådansende, let 

jomfrunalske og ophøjet æteriske kvindeskikkelser, der vimser rundt i en lys-

ning i skoven og nedkalder kunstnerisk inspiration til en digter eller en gud-
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Byens flow.

dommelig mandsperson. Hver kvinde har sine egne, specifikke evner og ka-

raktertræk – ganske som castingen i en amerikansk sitcom, der ønsker at få så 

bredt et publikum som muligt, manipulerer os til at tage parti for én frem for 

en anden. Men vores opfattelse af muser som inspirationskilde må naturligvis 

erstattes af noget mere vedkommende for, at det moderne menneske kan op-

fatte dette som et tilbud. 

Lad os i stedet se på muserne som en arketypisk kombination af leveregler 

og inspiration – en stoisk disciplin i kombination med en feststemt livsglæde, 

et katalog af dyder, der kan leves ud uden at hæmme begejstring og fælles-

skab. Vi etablerer en evne i os selv til at lade os påvirke af inspirationen fra en 

struktureret æstetisk holdning, der har givet mening i lange kulturhistoriske 

perioder og derfor fortsat kan gøre det. Qua orakler kræver musernes væren 

en reflekteret fortolkning for at give mening, ligesom alle andre inspirations-

kilder, man fascineres af. Blandt de ni (eller tolv, hvis man tæller de tre oprin-

delige muser med) kalder tre vigtige skikkelser på opmærksomheden i forbin-

delse med at lade beslutningsprocesser om byrum og infrastruktur præge af 

musikalitet: Terpsichore: Kropsglæden og dansen, organisk koreografi, fælles 

gestiske udtryk.

Erato: Elskværdigheden og generøsiteten, mulighedsfyldt grundindstilling.

Polyhymnia: Mangestemmighed og improvisation, gehør og resonans.

Vi må genopfinde muserne og den æstetiske inspiration i infrastrukturens sy-

stemer, der er præget af fornuft og statistiske analyser af vaner og social ad-

færd. Men som også har stærke uformelle æstetiske konnotationer, når man 

går lidt tættere på, og beslutningstagerne indser sammenhængene. Trafik-

planlægningen kan godt moderere sin apollinske opfattelse af verden uden 

at fralægge sig sit ansvar, og forståelsen af bevægelsesmønstrene i infrastruk-

turen behøver ikke at basere sig på bureaukratiske traditioner som udgangs-

punkt. 

Vi må erstatte den centralistisk tænkende Apollon med en spraglet og flam-

boyant Dionysos, hvis ekstaser er betydeligt mere nærliggende, når man tæn-

ker på den nutidige infrastrukturs kaos på en omfartsvej en regnfuld mandag 

morgen, eller opdager at den stort tænkte plan alligevel ikke skaber sammen-

hæng og mening hos en befolkning, der ønsker vejledning af eksperter, ægte 

indflydelse og imødekommenhed snarere end høringsret og politisk strategi. 

Kultivering af menneskelige urinstinkter og en modpol til junglelovens hær-

gen på motorvejen har betydeligt bedre overlevelseschancer og bliver mere 

langtidsholdbar med musisk balancerede løsninger og en æstetisk bæredyg-

tighed taget i betragtning.
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Byens puls. »Jernbaneskinner og byer hører sammen     og pulsen i byen er afhængig af togenes tilstand.«
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Henning Bech

Er der nogen der for alvor tror, at der kommer flere turister til Kø-

benhavn, hvis man anbringer endnu flere og endnu større flader 

af glas og firkantede kasser i gråhvid beton eller sandfarvet sten, 

til nød forsynet med en lille skalmuring af grårøde mursten og 

peppet op med enkelt ”dristig” linje i buet beton? Hvordan er den 

overtro kommet at der skulle være en særlig indre og naturgroet 

sammenhæng mellem funktionalismens skrabede kassearkitektur 

på den ene side og himlen, jorden og menneskene i Danmark på 

den anden?

KØBENHAVN
 I 

VERDEN

Byens flow. 
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til opbevaring af menneskemateriale. Derimod manglen på evne til at bygge 

så bygningerne ER I VERDEN og verden i dem. Hvad er så verden? Det er, si-

ger Heidegger, firheden af himmel og jord, mennesker og guder. Som ting og 

bygningsværk skal det byggede samle og indlade verden i dens firhed og der-

med først for alvor lade den være. Og som værk og måske kunstværk skal det 

byggede være med til at stifte verden, så at sige bringe den til verden. Samtidig 

skal det byggede gøre det muligt for menneskene at være i og skåne verden, 

tage imod den, tage vare på den, og også stifte den på bedste vis.2 

”Nostalgisk og reaktionært”, siger nogle. ”Platheder og trivialiteter”, siger an-

dre. ”Hvad i alverden mener han med det?”, siger de lidt mere åbne. Men i 

nogle henseender er det måske ikke så svært at forstå, og heller ikke at forstå 

ræson’en i det. Især ikke hvis vi bruger denne målestok på København, og det 

skal vi gøre fra nu af.

Hvorfor er Københavns farveskala grå, gråhvid eller gråligt rød? Det virker 

faktisk enkelte steder – som husrækken på Nørre Farimagsgade, især set fra 

parken når solen skinner på husene, eller når det mørkner og der er lys bag ru-

derne. Men halvdelen af året skinner solen slet ikke i København; der er gråt, 

gråt, gråt. 

Hvorfor må København ikke have områder eller gader med andre farveska-

laer, der kan fange det lidt lys ind der er? Som dem i Sevilla eller Stockholm el-

ler Sankt Petersborg? Hvorfor er betonbyggeri næsten altid gråt i København? 

Er det en arv fra funktionalismens had til det kulørte og kunstlede, og fordi 

gråt er betonens naturlige farve? Men er beton naturlig? Er gråtonet glas na-

turligt? Er Goethes farvelære da ikke obligatorisk læsning på arkitektskolen 

og blandt kommunens planlæggere? Hvorfor ikke lade såkaldt kunstige lys-

former skabe forskellige, midlertidige, mobile rum på den store men dunkle 

Rådhusplads? 

Hvorfor er fortæppernes velour-farveorgier forsvundet fra biograferne? 

Hvorfor har butikscentrene ingen rapport til verdens lys andet end den at 

lukke det ude? Hvorfor er der ingen enorme lyscafeer bygget oven på høje 

bygninger, drejende sig svagt efter solen eller badet i skæret fra lamper med 

mindst 10.000 lux styrke, hvor man kan sidde en times tid i de grå måneder og 

komme sig før depressionen?

2. Heidegger 1936; 1950; 1951.

Forskellige grupper kan, gør og vil forskelligt med byen – hænge ud, møde be-

kendte, møde fremmede, æstetisere, købe ind, shoppe, vinduesshoppe, skate, 

drikke, samle flasker, fodre duer, blive set på, glo på, spille bold, flanere, sek-

sualisere, forsvinde i mængden, skille sig ud, genkende, opdage nyt, erindre, 

danne sig, udvikle sig, transportere sig selv eller andre – i forskelligt omfang 

og i forskellig grad. Det har jeg skrevet en del om i min produktion,1 men i dag 

vil jeg gerne tale om en anden art social gruppering og dens forhold til byen. 

Nemlig menneskene. For mennesker lader sig jo ikke blot opdele i forskellige 

grupper med ret så faste ønsker og normer, de er samtidig bevægelige og har 

meget til fælles. Og rummet selv, og dets udformninger, kan være med til at 

skabe bevægelighed og fælleshed. Jeg vil gå ind på 3 af sådanne mulige fælles 

ønsker og målestokke til vurdering af bygninger og rum, og forholde dem til 

København

turismemålet

Hvorfor i alverden skulle turisterne komme til København? Svaret er at det vil 

de nok heller ikke så meget mere. Er det fordi Rundetårn og Den lille Havfrue 

er i underkanten, og at der ikke er kommet så meget særligt til siden? Tror no-

gen virkelig på at de ny bygninger på Nordvestamager vil lokke flere turister 

og internationale konferencer til København? Er parolen om at ”København 

skal på verdenskortet” ikke endt som en dårlig vits som ingen vil tage i sin 

mund mere? Men det er en meget alvorlig sag, både for landets økonomi og 

for bylivet, hvis turisterne udebliver.

stolthed

Engang kunne man tale om at være stolt af sin by og stolt af at være Køben-

havner. Hvorfor virker allerede tanken om det så gammelmodig, så barnligt 

naiv eller provins-patetisk? Er det fordi der ikke er ret meget at være stolt af 

mere?

verdensåbning

Den tyske filosof Martin Heidegger brød sig ikke om efterkrigstidens ophob-

ninger af udspredte betonblokke. Den egentlige bolignød, var han fræk nok til 

at sige i det sønderbombede Tyskland i 1951, er ikke manglen på containere 

1. Bech 1987; 1992; 1996; 1997; 1998a; 1998b.
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skærme en del af pladsen for busstøj, udgasninger og vind. Lærer de noget om 

mikroklima på arkitektskolen, i kommunen og i staten? 

Hvorfor er lufthavnens glasdøre ud mod regionaltogsperronen designet så 

de åbner for alt der bevæger sig i 4 meters afstand, med det resultat at det er 

umuligt at søge læ bag dem og man altid må stå i en isnende træk? Hvorfor har 

ingen tænkt på at de berømmede ovenlyshuller over perronerne sammesteds 

gør at også perronrummet konstant er blæsende koldt? Surprise surprise, det 

blæser i Danmark! Vi behøver ikke bygge for at lukke vinden ind, derimod må 

vi bygge for at blive fri for den.

Hvorfor ender blikket fra Rådhuspladsen ud ad Gyldenløvesgade, og fra Fre-

deriksberg Have ned ad alleen, i ingenting? Hvorfor er de to hoteller Scandi-

navia og det nuværende Dan Hostel Copenhagen ikke blevet udtrykkeligt ud-

ført som de to tårne til København de ud fra deres beliggenhed kunne være for 

Hvorfor fungerer Rådhuspladsen ikke som andet end trafikplads? Ikke fordi 

den er for stor eller arkitektonisk kaotisk, thi der er langt større og langt mere 

kaotiske pladser i verden hvor der sker meget mere – som Taksimpladsen i 

Istanbul, der på tværs af al arkitektonisk visdom om pladser alligevel funge-

rer. 

Det er heller ikke blot fordi der ikke er noget på pladsen at ”hænge ud om”, 

selv om det er slemt nok. Men det blæser simpelthen for meget på Rådhus-

pladsen. Hvorfor ikke sænke det nordøstlige hjørne af pladsen (op mod Politi-

kens hus) så det ligger i læ for vinden fra nord og øst – eller tværtimod hæve 

hjørnet og skærme det af mod vinden og busserne med træværk i ryggen – 

lade et springvand springe der og skærme for vinden fra syd og vest på anden 

vis og uden at tage solen? 

Hvem ved, måske ved hjælp af stedsegrønne træer og buske? Den såkaldte 

lineal var måske ikke heldig, men det er i sig selv ikke nogen dårlig ide at af-
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ferter i lufthavnens bagageafhentningsrum, mødes af den stramt-sure lugt af 

kogt griseaffald? Hvis man kan bygge ventilerede glasbokse til rygerne, hvor-

for så ikke til den særlige gruppe af Steff-Houlberg-fans?

Skal vi år ud og år ind høre på de samme traurige indianske fløjter på Råd-

huspladsen? Hvorfor kan den og byens andre centrale pladser ikke være sce-

ner for vekslende dansanter og dance-in’er, hvor byens forskellige grupper kan 

præsentere deres forskellige danseformer, fra tyrkisk mandsdans til lesbisk 

squaredance?

Er de store glasflader og firkanten virkelig alt danske arkitekter kan finde på? 

Er der nogen der for alvor tror at der kommer flere turister til København hvis 

man anbringer endnu flere og endnu større flader af glas og firkantede kasser i 

gråhvid beton eller sandfarvet sten, til nød forsynet med en lille skalmuring af 

grårøde mursten og peppet op med enkelt ”dristig” linje i buet beton? 

Det er muligt at bygge store bygninger til mennesker, som har varierede fla-

der, proportion og centreret helhed. Enhver kan gennembladre et rejsekatalog 

og finde eksempler på hotelarkitektur fra Sydens solkyster som på samme tid 

er meget mere opfindsomt og meget mere stilfuldt end de kasser der bygges 

til mennesker her hos os. Nyklassicismen kunne stadig gøre det nogle steder 

i København, siden da ved jeg ikke hvor det er. Eller hvorfor kan meget store 

boliganlæg ikke bygges med inspiration fra Vinterpaladset i Sankt Petersborg 

eller bygningsbuen på Plaza España i Sevilla? 

Hvordan er den overtro kommet at der skulle være en særlig indre og na-

turgroet sammenhæng mellem funktionalismens skrabede kassearkitektur på 

den ene side og himlen, jorden og menneskene i Danmark på den anden? Har 

karreernes afkantede og afrundede hjørner gjort Barcelona grimmere? Hvor-

for er Ernst Lohses Vesterport fra 1987 fjernet fra Rådshuspladsen ved ind-

gangen til Strøget og forvist til museal neutralisering i provinsen? Hvorfor 

skal de skrabede kioskkasser stå der i stedet for de gamle snirklede? Hvorfor 

blev funkissøjlerne med tilhørende lamper fjernet fra den midterste nedgang 

til Nørreport Station og erstattet af et trykkende overdækningstag – et sted 

hvor glas, hvis der endelig skulle overdækkes, for en gangs skyld ville have væ-

ret på sin plads?

Hvorfor skal der absolut presses flere bygningskasser ned i og ved den overbe-

byggede indre by, det sted hvor der i forvejen er mest af byliv og verdensmæs-

sig byarkitekur? Hvorfor skulle et kæmpehotel absolut ligge på Rådhusplad-

sen og ikke, for eksempel, i Ørestaden? Hvorfor har man ikke benyttet den 

enestående chance for at bygge en ny, raffineret, moderne ”indre by” dér, med 

prægtige bygninger og skønne anlæg og parker, ”gader fulde af liv”3 og noget at 

det mobile blik? Der er faktisk gadeportaler i København det er værd at tage 

ved lære af, som de to store røde murstenshuse der danner indgang fra Kul-

torvet til Købmagergade. Eller de to hjørnebygninger med irrede tårne på Ny-

torv-Gammeltorv der – selv om de er bygget i vidt forskellige stilarter – spil-

ler dynamisk med og mod hinanden og i fællesskab danner en synkoperende 

jazzet indgang til den øverste ende af Strøget. 

Hvorfor bygger man ikke den meningsløse gnalling Jarmers Tårn op som et 

egentligt tårn, eller forsyner den med en tårnagtig overbygning, der kan kor-

respondere med Rådhustårnet og være et point-de-vue for trafikken i Nørre 

Voldgade og Hammerichsgade? 

Indramninger, point-de-vuer og skulpturer kan, for en stund, give retning 

og orientering, fixpunkter i det mobile og flimrende, bære blikket og bevæ-

gelsen fremad og opmåle afstanden. De kan, i bedste fald, stifte rum, som 

Heidegger siger.

Hvorfor må der ingen træer være i København? Hvorfor må der ikke være 

rødblomstrende kastanjetræer på Rådhuspladsen? Hvorfor skal lindetræerne 

langs Nørre Voldgade, der engang gav Boulevarden dens særpræg og duftede 

så skønt om sommeraftnerne, hensygne uden at blive erstattet af nye? 

Hvis det er trafikkens eller klimaets skyld, hvordan kan de så have gade-

træer i Berlin, på Champs-Élysées, eller i Montreal hvor temperaturen svin-

ger mellem +30 om sommeren og -30 om vinteren? Hvis det er fordi træerne i 

København ikke får vand nok, hvorfor vander man dem så ikke? 

Hvorfor skal stammer fra afdøde elme blive stående skeletgulligt grinende, 

i bedste – eller værste – fald håbløst camoufleret med efeu eller husflidssnit-

tet som ”skulpturer”? Hvorfor må der ikke være stedsegrønne træer, således 

fyr eller cypres som gadetræer? Eller en park hvor der ikke er andet end sted-

segrønne og vinterblomstrende træer og buske (en del af det forfaldne og for-

sømte Østre Anlæg kunne bruges, men hvorfor ikke på Amager?).

Hvorfor må man ikke blande vegetation med glaseret keramik, som i den 

skønne Maria Luisa park i Sevilla, så begge dele kan supplere hinanden i at 

fange og viderespille lyset? Hvorfor kan man ikke reparere mosaikbelægnin-

gen ordentligt i Jorcks passage? 

Igen drejer det sig om farverne og lyset, om gennem det byggede anlæg at 

åbne for pragten fra den himmel og jord vi hører sammen med i firheden, og 

som stemmer sanser og sind og giver os mod på at leve (som Heidegger og 

Løgstrup ville sige det).

Hvorfor skal alverdens rejsende til København, når de skal finde deres kuf-
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I øvrigt er det kun noget af den mulige inspiration fra Heidegger vi har berørt 

i dag. Guderne har vi slet ikke talt om. Jeg vil tangere dette emne her til sidst 

med et afsluttende spørgsmål: Kan man bygge for menneskeheden, og ikke blot 

for den ene eller den anden af de store ”kulturer”? Man kan sagtens placere 

en kirke i Bombay og en moske i København, og på den måde ”blande kultu-

rerne”. Men hvis menneskene nu ikke længere blot tilhører den ene eller den 

anden kultur, men på en ny måde samtidig har del i en fælles og ikke bare en 

sær-kulturel menneskelighed – kan man så bygge for den? Det vil sige, gen-

nem byer og bygninger være med til at stifte den fælles menneskehed? 

Nutidens arkitekter bygger stort for private bygherrer. Hvis der skal bygges 

stort for det offentlige er det enten trafikanlæg eller museer. Men i tidligere ti-

der forsøgte man faktisk indimellem at bygge for gennem bygningsværket at 

være med til at stifte en fælles menneskehed. Hadrians Pantheon i Rom (fra 

120’erne) er et eksempel – netop et sted for ”alle guder”. Et andet eksempel er 

det tidlige 1700-tals kejserlige sommerpaladsområde i Chengde godt 200 km 

nordøst for Beijing. Men det var imperiale anlæg, engang hvor det kunne sy-

nes meningsfuldt at ”verden” havde ét center. Det gør det ikke mere, men op-

gaven står måske alligevel tilbage. Hvad ville det indebære, hvis vi i Køben-

havn skulle bygge offentligt for verden, altså udtrykkeligt gennem bygnings-

værket at bidrage til skabelsen af menneskeheden? Det er værd at drøfte.

LITTERATUR

Bech, H. 1987: Når mænd mødes. København: Gyl-

dendal, is. pp. 135-225. 

Bech, H. 1992: Bylivets tidsrum: Et by/kultur/socio-

logisk essay. Tendens 4(1): 7-15.

Bech, H. 1996: (Tele) Urban Eroticisms. Parallax, 

2, p. 89-100.

Bech, H. 1997: When Men Meet. Cambridge: Polity 

Press, is. pp. 85-159. (Revideret engelsk udgave af 

Bech 1987).

Bech, H. 1998a: A Dung Beetle in Distress: Hans 

Christian Andersen Meets Karl Maria Kertbeny, 

Geneva, 1860. Some Notes on the Archeaology 

of Homosexuality and the Importance of Tuning. 

Journal of Homosexuality 35(3/4), 1998: 139-161.

Bech, H. 1998b: CITYSEX: Representing Lust in 

Public. Theory, Culture & Society 15(3/4): 215-41.

Heidegger, M. (opr. 1936): Der Ursprung 

des Kunstwerks. In: Holzwege, Klostermann, 

Frankfurt/M., 1950, [GA5], p.7-68. Dansk oversæt-

telse: Kunstværkets oprindelse. København: Gyl-

dendal, 1996. 

Heidegger, M. (opr. 1950): Das Ding. In: Vorträge 

und Aufsätze, Pfullingen: Neske, 1954, [= GA 7], 

p.163-181. Engelsk oversættelse: The Thing. In 

Heidegger, M.: Poetry, Language, Thought (oversat 

af Albert Hofstadter), New York: Harper & Row, 

1971, pp. 163-186. 

Heidegger, M. (opr. 1951) Bauen Wohnen Denken. 

In: Vorträge und Aufsätze, Pfullingen: Neske, 1954, 

[= GA 7], p.145-162. Dansk oversættelse: Bygge Bo 

Tænke, in: Heidegger, M.: Sproget og ordet (oversat 

af Kasper Nefer Olsen), København: Hans Reitzels 

Forlag, 2000, p. 33-54. 

Sennet, R. 1990: The Conscience of the Eye. New 

York: Knopf.

Sennet, R. 1999: The Spaces of Democracy. In: 

Beauregard, R. & Body-Gendrot, S. (eds.): The 

Urban Moment: Cosmopolitan Essays on the Late-

20th-Century City. London: Sage; 273-285.

komme efter – 5 minutter fra Hovedbanen og 10-11 fra Nørreport og Kongens 

Nytorv – så København blev en by med to centre, ligesom Berlin? Hvorfor fø-

rer Metro- og S-togsstationen Ørestad ikke op i en stad, men i et ingenmands-

land mellem et medicinalfirmas selvtilstrækkelige højhus og et butikscenters 

afprellende ydermure? 

Borgmestrene Bjerregaard og Bondam har fat i en lang ende; der er ikke 

verdensby og byverden nok i Københavnsområdet. Men er det ikke rigelig 

meget feberrreddning at ville kompensere for det hele ved at kaste en pakke 

koncentreret ”by” ned på Nørrevold - især da hvis resultatet reelt ikke bliver 

meget andet end endnu flere af de cafeer, tingeltangelbutikker og tøjforretnin-

ger som den indre by i forvejen er overforsynet med, og pakken tilmed nemt 

kan detonere som klyngebombe og skabe tynd by stedet for tæt? Hvor gode er 

Magasins og Illums bundtal egentlig? 

Jeg har valgt mine eksempler fra det centrale København, fordi det var vigtigt 

at tale om steder de fleste kender til, og hvor der kommer rigtig mange men-

nesker hver dag. Og også fordi jeg tror, ligesom den amerikanske bysociolog 

Richard Sennet, at menneskene i en meget stor netværksby har brug for et 

center – eller to eller tre – med en særlig vibrerende koncentration af byliv 

og byverden.4 

Det betyder ikke at der ikke er problemer i andre af hovedstadens områder; 

tværtimod, de fleste steder er problemerne større. Jeg tror ikke det er værre 

end den sorte død at bo langs Gammel Køge Landevej eller i Herlev, jeg mener 

ikke engang at der kan eller burde være form og centrerethed og gader fulde 

af liv overalt. Men jeg tror at folk tit har affundet sig med det-der-er, fordi de 

ikke kender til eller har mulighed for det-der-er-bedre. Nogle – nogle – ret-

ningslinjer for det bedre kan vi måske finde hos Heidegger: at det byggede 

skal indlade og samtidig være med til at stifte verden – himmel og jord, men-

nesker og guder –, og skærme menneskene og muntre dem op på deres van-

dring mod døden.

Heller ikke ud fra sådanne retningslinjer er der faste regler for præcis hvad 

der skal til. Nogle gange skal man bryde ned og skabe nyt, andre gange bevare, 

passe ind, eller rekonstruere. Men der er sandsynligheder, erfaringer og inspi-

rationsmuligheder, både i dele af det hjemlige og i dele af det fremmede, og i 

det små såvel som det store.

3. Sennett 1990: 150-168. 

4. Sennett 1999: 285.
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 tails an interesting paradox: the dominance of   

 a certain group does not preclude the experi-    

 »Public domain is an experience at a location    

 ence of public domain, but rather produces it« 



I byens rum reagerer kroppen på byrummets san-

seligheder og spændinger. Kroppens ageren og 

oplevelser i byrummet betegner det enkelte indi-

vids relation til og reaktion på de fysiske omgi-

velser. Subjektets bevægelser i rummet forhol-

der sig til lyst, æstetik, stemning, atmosfære, for-

ventninger, rutiner og frygt. Derfor har kroppens 

sansninger og indtryk stor indflydelse på indivi-

dets brug og bevægelse i rummet, og forståelsen 

af sanseligheden er et betydningsfuldt element i 

forståelsen af sammenhængen mellem rum og so-

cial adfærd. 

Individet/kroppen og dens bevægelser kan ikke ad-

skilles, men påvirker gensidigt hinanden. Subjek-

tet handler og bevæger sig som reaktion på det 

sansede, på den første intuition i mødet med rum-

met, byen og de andre sociale aktører. Den ratio-

nelle tanke og sansningen forenes i kroppens be-

vægelser og erfaring. 

Individet kan vælge at bevæge sig på forskelli-

ge måder i forhold til byrummet og dermed tage 

strategisk stilling til stedet. Ideelt set, kan den 

kropslige interaktion i rummet fravælges eller 

tilvælges. Individet kan således groft sagt vælge 

at iagttage, ignorere eller interagere med rum-

met, med livsformningen og med byen.  Denne fri-

hed stiller krav til rummet og byen om at facilite-

re disse ret forskellige handlinger.
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For nylig mønstrede et flydende svømmebassin Manhattans East River Water-

front2. Det giver umiddelbart associationer til Rem Koolhaas’ The Story of the 

Pool, som afslutter hans retroaktive manifest over metropolen New York3. I et 

tilbageblik på perioden 1890-1940 ser han byen som ét stort laboratorium – 

et kollektivt eksperiment – hvor metropolens livsstil og arkitektur blev udvik-

let og testet. Griddet gav byen dens faste grundstruktur, mens vandet var det 

grænseløst frie element, hvor alt var midlertidigt og bevægeligt. I 1890’erne lå 

der 15 flydende badeanstalter i Hudson-flodens udmunding omkring Man-

hattan. De blev brugt af fabriks- og havnearbejderne. 

I samme periode lå der ca. samme antal badeanstalter i Københavns Havn. 

Det var ikke flydende badeanstalter, men de var dog lige så flygtige. Køben-

havns Havn var i transformation og kommunen tillod kun badeanstalter, hvis 

de kunne blive revet ned med én dags varsel. Byens transformation har bety-

det en stadig reduktion af vandarealet. Kun i ganske få tilfælde har der i Kø-

benhavns vandhistorie været tale om en udgravning af landmasser til vand-

formål. I de senere år har der været stor fokus på, hvilken vej vi skal med dette 

vandelement, som er blevet så betydningsfuldt i takt med ændringerne i vores 

livsstil. Der er mange tiltag i denne urbane ’ursuppe’. Kan vi måske nærme os 

alkymien, så vi kan måle os med de udviklinger, Manhattan gennemgik i det 

nittende århundrede? Og hvad med kroppen? Har vi den med os?

den moderne forestilling om havvandets 
virkning og muligheder: et kort historisk rids

Holdningen til badet i havvand har gennemgået en række markante skift gen-

nem tiderne. Vikingerne kunne svømme, bl.a. for at de kunne redde sig, og der 

er beretninger i sagaerne om træning og konkurrencer. Men indtil 1750’erne 

var de kollektive forestillinger om havet farvet af de jødisk-kristne overleve-

ringer i Bibelen4. Havets evige buldren, susen og vredesudbrud erindrede i 

forlængelse af syndflodstanken om menneskets permanente syndighed. Sø-

mandsberetninger var med til at udbrede forestillinger om, at havet var et 

gemmested for drager, søslanger, havfruer og andre undervandsuhyrer. 

En række grundlæggende forhold kom til at bryde med disse forestillin-

1. Kommentar af Mona Bregman, kørestolsbruger, den 12.10.07 i Blog: http://cityroom.blogs.nytimes.

com/2007/07/05/a-short-history-of-the-floating-pool-lady/

2. Op.cit.

3. Koolhaas, Rem, Delirious New York. A Retroactive Manifesto for Manhattan, 010-Publishers, 1994, opr. 

Monacelli Press, New York, 1978.

4. Corbain, Alain. The Lure of the Sea. The discovery of the Seaside 1750-1840, Polity Press, 1994.

DEN STRANDEDE

HAVN 
 

ET RESERVOIR 
AF MULIGHEDER

Helen G. Welling

“The Floating Pool made my summer. I met people from all over 

the city and all over the world. It was a wonderful experience. Oh, 

how wonderful it would be if she could return next summer!”

Weblog Floating Pool Lady1
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Københavns havn fra 1650 til 2002. Strandarealerne indsnævres med 

tiden til Københavns største byrum.

ger. Årene 1750-1850 markerer gennembruddet for en anden oplevelse af ha-

vet end den hidtidige. Omkring 1750’erne begyndte kurgæster i den vestlige 

del af Europa at opholde sig ved havet. Lægerne var enige om, at havvand in-

deholdt grundlæggende sundhedsmæssige kvaliteter. I Danmark opstod lige-

frem en ’vandvidenskab’, hvor selve havvandet blev analyseret for sine kemi-

ske bestanddele. Når det kolde havvand havde en temperatur mellem 12 og 16 

grader, kunne det stimulere huden, og man var overbevist om, at bølgeslagets 

turbulens havde en yderligere gavnlig virkning på såvel psyke som krop. 

I diskursen om sundheden blev der argumenteret for en ny hygiejne, en 

form for renselsesproces af kroppens indre og ydre for at opnå en sund le-

vevis: en diætetik. I litteraturen var denne oplysning i første omgang forbe-

holdt aristokratiet, men i Danmark var der også et socialt aspekt forbundet 

til sundhedsoplysningen, og man bestræbte sig på at udbrede kendskabet om 

sundhed og hygiejne til langt bredere befolkningslag5. Badelæger begyndte at 

foreskrive månedlange kure, som viste sig at have en gavnlig virkning på såvel 

psykiske som fysiske lidelser6. Søbadet blev betragtet som et universalmiddel 

mod det, man dengang kaldte melankoli, hysteri, tungsind og livslede. 

Ved søbadeanstalterne var der derfor opsyn af uddannet personale, der 

kontrollerede, at de foreskrevne kure blev overholdt. Anstalterne var flygtige 

bygningsværker, da havnen var under konstant transformation og tilladelse til 

opførelse af badeanlæg blev som oftest kun udstedt for et år ad gangen – ofte 

med den klausul, at nedrivning skulle påbegyndes med blot en dags varsel. 

Militæret havde fra 1820’erne en uddannelse i bjergning og svømning. Dette 

foregik fra flere søbade placeret i tilknytning til Holmen.

I midten af 1800-tallet udviklede landliggerlivet sig, og det blev mere almin-

deligt for middelklassen at tage turen op ad Strandvejen til de mange badeho-

teller i bl.a. Hellerup, Klampenborg, Taarbæk, Rungsted og Marielyst. Også 

Dragør havde sit eget badehotel. Det kunne blive til en flerdages udflugt med 

drosche, og opholdet var en kombination af kur og kultur med koncerter og 

soirées dansantes.

Under industrialiseringen kom den sunde og spændstige krop i fokus, og 

træning og konkurrencesvømningen blev udviklet. Oven på en hård arbejds-

dag skulle kroppen regenereres med fysisk udfoldelse i stedet for hvile. Svøm-

ning blev en international konkurrencesport, og skolesvømningen blev sat 

i værk. Helgoland ved Svanemøllen blev Nordeuropas største badeanstalt. 

5. Mellemgaard, Signe. Kroppens natur. Sundhedsoplysning og naturidealer i 250 år, Museum Tusculanums 

Forlag, København 1998.

6. Heger, Jens Stephan. Om Badnings Gavnlighed og Søbadets Nytte og Brug: Samlet og uddraget af frem-

mede Skrifter, Kjøbenhavn 1825.
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 Københavns Havn, funktionstømt.Svømning fra Langebro ca. 1924.   Kvæsthusbroen, 1865.
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Den blev opført med et konkurrencebassin på 20x100 meter med 4000 til-

skuerpladser samt supplerende bassiner med plads til 1400 skolebørn. De før-

ste svømmemesterskaber fandt sted i 1896 for mænd og i 1909 for kvinder. 

Helgoland havde foruden 500 badekamre også en vinterbadeafdeling med op-

varmede gymnastiksale, et 10 meters udspringstårn , en restaurant med plads 

til 400 gæster, en liggehal til solterapi, udendørs gymnastikarealer, frisørsalon, 

pedicure og manicure, sygeværelse, cigarkiosk og mineralvandbar, presserum 

og direktionslokale. Adgangen til anlægget skete via en lille park med diver-

se springvand. Helgoland var ikke den eneste badeanstalt med konkurrence-

svømning og skolesvømning; kommunen havde i en årrække en kommunal 

badeanstalt ved Gasværkshavnen (lige syd for det nuværende Fisketorv), og 

en anden af de større badeanstalter lå ved Sønderstrand i Sydhavnen, umid-

delbart syd for slusen. 

I 1920’erne var vandet så forurenet, at det havde mistet sin rensende og te-

rapeutiske funktion. Der blev bygget nye svømmehaller i byen, som blev pri-

oriteret til brug for idrætssvømning.  Medicinalindustrien fik indflydelse på 

behandlingen af psykiske lidelser, og man valgte at behandle symptomer i ste-

det for at have fokus på forebyggelse og muligheden for kroppens egen gen-

opbygning. Fjerne badestrande blev mulige rejsemål for alle, og boliger blev 

udstyret med badeværelser. Søbadene havde mistet deres berettigelse. I 1953 

er havnevandet så forurenet, at kommunen nedriver de sidste kommunale ba-

deanstalter. 

I dag, et halvt århundrede senere, har vi en helt anden indfaldsvinkel til 

vandelementet. Vandet har fået en magnetisk virkning på vores positionering 

i byen. Nærheden til vandet giver os udsynet. Det stimulerer vores sansning, 

og det sætter tankestrømmene i perspektiv. 

byens trøffelsvin og stranden som illusion

Havnens funktionstømning har efterladt en flosset kant med havnebassiner, 

tørdokke, kraner, lagerbygninger og fabrikshaller. I modsætning til Køben-

havns historiske centrum, hvor alt er reguleret og under kontrol, udfordrer 

industriens aftryk til mere ekstravagante aktiviteter. Fra et farligt, men også 

potentielt spændende wasteland, er rummet blevet domesticeret, så at sige 

hjemliggjort i stor skala, hvorefter det opleves som trygt7. 

Disse forladte industriområder har en særlig tiltrækning på gruppevis af 

Marmorbruddet.

7. Carlberg, Nicolai & Christensen, Søren Møller Byliv og havnefront, Museum Tusculanums Forlag, 

København  2005.
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leøen, Restaurant, Roligt, Sand, Slumæstetik, Smoothies, Smukke 

mennesker, Socialt samvær og Sommer på den helt rigtige måde! 

Søde Tøser, Udsigt, Øl…10. 

Strandrestauranterne skabte en strandillusion allerede inden badning i hav-

nen var frigivet af kommunen. De har alle været lige så flygtige som mange af 

de gamle badeanstalter i Københavns Havn, men initiativerne har vist, at van-

delementet har en overvældende dragende effekt på københavnerne.

kajen bliver til strand

Havnens transformation efterlod Islands Brygge med et 73 meter bredt kaj-

areal, som Havnevæsenet i 1983 overdrog til Lokalrådet. Med frivillig arbejds-

kraft og indsamlede midler anlagde bryggebeboerne deres egen park11. Parken 

er komponeret over tre længdeakser: Den brostensbelagte havnefront, area-

let i midten med mange forskellige aktiviteter og den grusbelagte allé bestå-

ende af fuglekirsebær. De gader, der støder til på tværs, fortsætter som spor på 

tværs af parken og munder ud i pladsdannelser ved kajen. Men der var den-

gang ikke lagt direkte op til en let tilgængelighed til vandet. 

PLOTs havnebad har til gengæld formået at etablere en flydende over-

gang mellem land og vand.12 Havnebadet fungerer mere som en strand end en 

svømmehal. Udformningen er opstået ved at indlejre hensyn til tilgængelig-

hed, livreddernes sigtelinjer og badeaktiviteternes forskellige behov for land 

og vand. Anlægget rummer bl.a. et 86 m langt og otte m bredt bassin til mo-

tionssvømmere. Det er helt bevidst, at det store bassin ikke har nogen kon-

kurrencelængder13. Folk tager til havnebadet på samme måde som de tager til 

stranden – ikke nødvendigvis for at svømme baner, men først og fremmest for 

at socialisere, at lege og for at nyde solen. Den store udspringstrappe er ud-

sigtspunktet, men også stedet hvor man underholder og viser sin kunnen. 

Det er badets spektakulære element og den ultimative scene i byen, hvor 

man manifesterer sin ekshibitionisme. Kajkanten er blevet en esplanade, hvor 

10. http://www.mitkbh.dk/halvandet/

11. Hovedinitiativtager er arkitekt Poul Jensen, http://www.vejpark.kk.dk/groen/parker/byensparker/hav-

neparken/historie.aspx

12. Det første havnebad lå der kun i perioden 2002-2003, hvorefter det blev sejlet over til Fisketorvet, der 

via initiativet Pappa Hotel var blevet modnet til strandmiljø.

13. Lokale- og Anlægsfonden var med til at udvikle idégrundlaget for det nye havnebad. Efter DGI-byens 

superelipseformede bassin var tonen slået an for bassiner, der netop lagde op til leg i stedet for konkurrence.

mennesker. I fotografen Bas Princens mageløse billeder gengives denne higen 

ordløst. Bizarre, forladte industriområder indtages til aktiviteter, som disse 

mennesker ellers ikke kunne tillade sig at praktisere andre steder i byen. De 

foretager sig fritidsaktiviteter, ikke-programmerede eventyr, som normalt vil-

le være forbudte. Et fænomen, der kunne beskrives som noget mellem ked-

somhed og opfindsomhed. 

Situationisten Constant Nieuwenhuys forudså allerede i 1960’erne, at men-

nesket ville udvikle en individuel livsstil baseret på leg og bevægelse, når det 

fik mere fritid til rådighed. Asger Jorn og Guy Debord formidlede et nyt syn på 

byen som et hav med magnetisk tiltrækkende øer i konstant bevægelse8. Også 

i Københavns Havn har en række alternative initiativer åbnet op for et nyt syn 

på byens rumlige potentiale. Meget rammende kaldes folkene bag initiativer-

ne for ’urbane trøffelsvin’9. 

Deres evne til at opsnuse og udvikle forladte industriområder kan ikke 

matches af selv de største entreprenører. De ikke blot skaber unikke kvaliteter 

i byen på både kort og længere sigt; de kan også ændre hele den måde, vi for-

holder os til vores by og dens mangfoldighed interesser på. Havneparken på 

Islands Brygge, Luftkastellet, Pappa Hotel og A-huset er i dag eksempler på 

disse uformelle aktiviteter, der skaber værdi for byen gennem skabelsen af so-

cial og kulturel kapital: Mødesteder, netværk, identitet, innovation, iværksæt-

teri og beskæftigelse – og dermed øgede grundværdier.

Et blik på Halvandets hjemmeside gengiver lidt af stemningen: 

…Aftensol, Ambience, Badevand, Bar, Beachclub, Beachvolley, 

Cafe, Cool, Dejlige damer, Disker op med lækre drinks, Dyrt, Dår-

lig mad, Dårlig service, En atmosfære for alle! Fantastisk udsigt, 

Fedeste strandbar, Gennemført, Gratis adgang, Grill, Grillmenu, 

Had, Halvandet, Hetz, Hold jer væk, Klondike-idyl, Kold mad, Kol-

de drinks mm. Kommer aldrig tilbage, Kærlighed, Lir, Lækker mu-

sik, Lækre bøffer, Lækre drinks, Minigolf, Petanque, Plads, Refsha-

8. Guy Debord og Asger Jorn, The Naked City, Illustration de l’hypothése des plaques tournantes en psycho-

geographique, 1957.

9. Jeg fandt dette herlige udtryk bl.a. hos Jan Lilliendahl fra Supertanker. Han plæderer for de urbane trøf-

felsvin i Jyllandsposten d. 11. november 2006 http://www.supertanker.info/23812/compiled og hos Jens 

Brandt i Slip byens trøffelsvin løs! i Citadel, rejsenummeret, november 2006, p. 31.
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Pier til ophold i havnen. Solformørkelse ved Café Thorsen.

man griller, tager sig en drink og spiser sammen med vennerne eller er på net-

tet via mobil eller computer. Enhver kreerer sit eget hjemlige område, ufor-

styrret af forbipasserende. Der er ingen omklædningsrum, ingen klubber og 

(desværre) ingen vinterbadning. 

I dag arbejder kommunen med flere havnebadsprojekter. Der er forskel-

lige typer af løsninger, afhængig af bund- og strømforholdene. Bassinet ved 

Islands Brygge er placeret tæt ved sejlrenden og på det dybeste vandområde, 

hvilket kræver store sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Ved Fisketorvet er 

der lavvande, og her er der mulighed for reelle sandstrande. Ved Teglværks-

havnen er man ved at planlægge et nyt strandområde, og i lokalplanen for Is-

lands Brygge Syd er der projekteret en indadgående vig med en langstrakt ba-

destrand. Der er også ideer om flytbare elementer. Dorte Mandrup Arkitekter 

har tegnet en badebåd, der kan mønstre ved forskellige kajkanter. 

fra transzone til metropolzone

Havnebadet kom forud for kommunens mange udspil til en helhedsplan for 

havnen. En undersøgelse om københavnernes livsformer konkluderer, at 

identitet og mangfoldighed er betydningsfulde faktorer for livet i byen, og at 

liv forsvinder, hvis det virker styret af planlægning og uden det særpræg skabt 

af de mennesker, som lever der14. 

I juni 2003 udgav Københavns Kommune et debatoplæg til Den Blå Plan 

for Københavns Havn. Det var første gang Københavns Havn blev analyseret 

som en helhed: På samme tid et landskab og et bymæssigt rum med et – på 

en gang stort og uhåndgribeligt – mentalt og fysisk potentiale15. Et af Den Blå 

Plans mål var at overvinde byens store barrierer mod vandet; at stræbe efter 

en god kontakt mellem land og vand, der giver identitet og oplevelsesmulig-

heder samt at være åben for at genbruge og formidle historiske anlæg med en 

ny anvendelse. 

Den Blå Plan har en reference til Rockwell/Diller + Scofidios projekt for 

New York East River Front16. Projektet viser, hvordan der kan etableres en 

tættere kontakt mellem vandet og byen. Fra de eksisterende bygninger er der 

knopskydninger og indskudte elementer, der rækker ud til vandfladen. I van-

det flyder der landskabelige øer med haver og strandbredder. De flydende ele-

14. Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen. Københavnerlivsformer, 2003.

15. Den Blå Plan er udarbejdet af JWH Arkitekter for Københavns Kommune: http://www3.kk.dk/Poli-

tik%20og%20Demokrati/ByensPlaner/BlaaPlan.aspx

16. New York East River Waterfront Park, Diller Scofidio + Renfro, projekt fra 2002.
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menter er mobile og kan flyttes rundt i forhold til hinanden eller flyttes helt 

væk for en periode. 

Diverse tænketanke har i de seneste år arbejdet med en række lignende ideer. 

Luftkastellet dannede omdrejningspunkt for mange forskelligartede arrange-

menter.  Ud over restauration og catering voksede stedet til et PR- og medie-

bureau og en bygge- og design afdeling. Alle muligheder for rekreativ udfol-

delse langs med kajområderne blev undersøgt. Statens Kunstfond inviterede i 

2002 kunstnere og fagfolk til en brainstorm om havnens anvendelse og opret-

tede initiativet Supertanker. Initiativet startede som en internet-brainstorm, 

hvorefter der blev arrangeret en række workshops.  Slutfasen resulterede i et 

katalog, Havnebutikken, der gav overblik over de forskellige indgreb, havnen 

fremover ville kunne indeholde17. 

Det er især interessant, at kataloget indeholder et Transzone havnechar-

ter, der behandler rumlige indgreb i det midlertidige, i overgangen mellem det 

åbne hav og den strukturerede by. En levende mangfoldighed kan opstå i sam-

spillet mellem de faste bygninger og fastlagte byrum i havnen og de mere for-

anderlige og lette anlæg langs vandet (flydende platforme, skibe, midlertidige 

bygninger) og endelig det flygtige – begivenheder, arrangementer og oplevel-

ser. Kontrasten mellem de tunge, faste rammer og de lette, flydende elementer 

skaber netop pladsen for flygtige begivenheder, hvad enten det er festivaler, 

der bliver tilbagevendende højdepunkter, eller flytbare mødesteder, der vok-

ser op på en ledig plet og rykker videre, når den skal bruges – eller man sav-

ner en ny udsigt. Havnebutikken indeholder forslag til havnebiotoper, Coast 

Boosters, Floats og andre flydende elementer, som vandfladen kunne møble-

res med. I dag er vandfladen nærmest uhyggelig øde i forhold til den havne-

trafik, der var for 100 år siden. 

Bebyggelserne langs med havnefronten udgør stadig en meget stor barriere 

mellem byen og vandet. En konsekvent fastfrysning af højdegrænseplanerne 

har resulteret i en overudnyttelse af grundarealerne med kolossale firkantede 

kasser, der splintrer relationen mellem by og havn. I et forsøg på at genetab-

lere forbindelserne på tværs af byen og vandet iværksatte Københavns Kom-

mune projektet Metropolzonen, hvor visionen var, at området skulle spejle 

byens kreativitet med aktivitet, energi og nytænkning.  Der skal ifølge kom-

munens plan være ’gang i København’ i Metropolzonen. For at nå frem til di-

verse helheds- og handlingsplaner har kommunen tænkt sig at afholde dia-

logmøder med borgere, grundejere og interessenter samt gennemføre et pa-

rallelopdrag. 

17. Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. Havnebutikken, Arkitekturforlaget B 2006.

New York East River Waterfront Park, Diller + Scofidio /Renfro, 2002.
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Også her ser vi en række mere eller mindre udvandede forsøg på pier-anlæg 

vinkelret i vandet ved Kalvebod Brygge. Som en kontrast til aktiviteterne om 

dagen på Islands Brygge, kunne disse pierer tage over med aktiviteter om afte-

nen. Det ville være en god gammel idé, der kunne genoplives. I 1825 var der en 

forbindelse mellem Tivoli og Rysensteens badeanstalt. Rysensteen lå lige der, 

hvor Nykredits hovedsæde ligger i dag. Dengang kunne man sejle i gondol fra 

Tivoli til Rysensteens badeanstalt. Det var en begivenhed, som flere kongelige 

og deres kejserlige gæster benyttede sig af. 

vandet: et reservoir der tilpasser sig

Der er de senere år brugt mange ressourcer på at brainstorme de fysiske mu-

ligheder for havnenes anvendelse. Men hvor er den politiske vilje til at anven-

de disse forudsætninger til en målrettet indsats for en bedre sundhedsmæssig 

tilstand, som vi egentlig har haft tradition for før i tiden? Nu hvor havvandet 

igen er relativt rent, kan det undre, at der slet ikke bliver talt om netop salt-

vandets gavnlige virkninger. Men måske er det medicinalindustrien, der til 

stadighed lægger sin klamme hånd på lægerne og lægeuddannelsen. Alver-

dens reklamekampagner og fine konferencearrangementer tilbydes de læger, 

der indvilliger i at bruge deres produkter. 

I dag er de færreste motiverede til at regenerere deres patienters kroppe ud 

fra helt naturlige midler.Men lad os holde fast i den positive udvikling, der er 

sat i gang med de første havnebade. Citatet i starten af denne artikel gengiver 

lidt af den euforiske stemning, vi også kan opleve i Københavns Havn en varm 

sommerdag. Havnerummet er blevet det nye mødested, der forbinder men-

nesker på tværs af tid og rum. Her opleves det lange udsyn og himlens flygtige 

refleksioner i vandoverfladen, som for et øjeblik kan skabe et ’reset all’ i ens in-

dre system. Havnen kunne blive byens helt store scene. Ikke kun Skuespilhu-

set og Operaen bør være der med deres lukkede kasser. Hvorfor ikke gøre hele 

havnen til et konstant skiftende sceneri med forskellige sætstykker, der flyder 

frem og tilbage på det føjelige og mystificerede element, som vandet jo er. 

Måske står vi overfor den samme store udfordring som Manhattan i forrige 

århundrede, hvor byen blev ét stort laboratorium – et kollektivt eksperiment 

– hvor metropolens livsstil og arkitektur kan testes og få en helt ny retning i 

sin udvikling. Klimaforandringerne kan også indeholde et positivt potentiale. 

Vandet i havnen er allerede varmere end i Sundet – det sørger Ørstedsværkets 

kølevand for. Badet, terapeutiske bade og forskellige former for motion kunne 

integreres langt stærkere i byens planlægning. Disse aktiviteter kunne foregå i 

pauserne, spontant og når situationen er der. Kunne København blive en fore-

gangsby? Lige som med cykelstierne? 

Kan vi få opvarmede havvandsbade og en filosofgang under en palmeallé 

på lang sigt? Havnerummet er Københavns største byrum og dens konturer er 

konstant foranderlige. Det foranderlige, multikulturelle, grænseløse og bære-

dygtige byrum findes som et uundgåeligt og udfordrende element midt i byen. 

I byens rum reagerer kroppen på byrummets sanseligheder og spændinger. 

Dens bevægelser i rummet forholder sig til lyst, æstetik, stemning, atmosfære, 

forventninger, rutiner og frygt. 

Kroppens sansninger og indtryk har stor indflydelse på brugen og bevægel-

sen i rummet. Mennesket kan vælge at iagttage, ignorere eller interagere med 

konteksten. Det stiller krav til byens rum – ikke mindst det største af dem alle: 

Havnerummet – at facilitere disse forskellig handlinger.
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Scenen er sat for det grænseløse måltid. Gennem rumlige 

man 
smager 

da 
rum!

Nikolaj Danielsen

For at kunne udforske den totale oplevelse, eller menneskets ful-

de sansning af en oplevelse, må man først forstå og acceptere den 

kompleksitet, hvormed vi sanser og oplever. I Madeleines Madte-

ater har vi i flere år udforsket netop denne kompleksitet igennem 

det vi kalder det iscenesatte måltid. Følgende er nogle af de tanker, 

vi har gjort os undervejs.
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I romanværket På sporet af den tabte tid beskriver Marcel Proust opdagelsen 

af en tidsbro, der forbinder fortid med nutid igennem erindringen. Han be-

skriver ihærdigt, hvordan en flygtig sansepåmindelse kan indeholde kraft nok 

til at løfte vores bevidsthed ind i en af disse klare, stærke og fuldstændige erin-

dringsbilleder af en for længst glemt fortid. 

Hvad er det, der gør, at disse tilsyneladende tilfældige øjeblikke lagres med 

en sådan latent kraft, at de kan folde sig ud i en næsten 3-dimensionel virkelig-

hed blot ved antydningen af en duft, smag eller bevægelse? Og måske endnu 

mere interessant: Hvordan kan vi bruge det i formidlingen af en oplevelse?

i sansernes vold

Hos Madeleines bruger vi det iscenesatte måltid som et medie og en ny scene, 

hvor vi kan fortælle historier, der aktivt involverer hele kroppen. 

Igennem måltidets unikke evne til at påvirke samtlige sanser – se, høre, 

føle, smage og lugte – kan vi opnå den totale vekselvirkning mellem sanserne, 

deres kognitive forståelse og analyse i hjernen og ikke mindst de følelser, som 

derefter sættes i bevægelse. 

Som udgangspunkt finder vi mennesker tryghed i vanen. Vi har igennem 

årtusinder lært at tilpasse os nye udfordringer og får hurtigt for vane at ven-

de tilbage til det trygge. På samme måde adapterer vores sanser også til re-

gelmæssige gentagne indtryk. Oplevelsen ender med at køre på autopilot og 

overflødig information filtreres let fra. 

I bund og grund handler det om drift. Det er de sidste rester af urmenne-

sket, der forsøger at finde vej i en overflod af indtryk. Ifølge vores overlevel-

sesinstinkt vil det altid være en nødvendighed at kunne sorterer unødig infor-

mation fra for at kunne opretholde et konstant alarmberedskab over for even-

tuelt truende farer.

Derfor ligger udfordringen som oplevelsesformidler i hele tiden at finde 

nye måder at fortælle gamle velkendte historier på – at introducere det frem-

mede i det kendte.

Men skal vi kunne hjælpe vores publikum til en større opmærksomhed 

og sanselig modtagelighed igennem en leg med det farlige – angsten for det 

ukendte – kræver det, at vi gør det i den rette rækkefølge. 

måltidets scene

I efteråret 2006 blev Madeleines Madlaboratorium bedt om at definere ”Den 

Gode Hverdagsmad” for Kost & Ernæringsforbundet. Det var et led i deres 

iscenesættelser gøres der op med det trygge og velkendte.
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Det er vores tro, at formår man en balance mellem den velfortalte, genkende-

lige historie, og det nye, det overraskende og farlige kan den sanselige oplevel-

se alene fremprovokere denne unikke menneskelige åbning, affotografering 

og langtidslagring af umiddelbart helt tilfældige situationer.

en social affære 

Brugerdreven innovation og design er vejen frem i dag. Man må tage udgangs-

punkt i brugeren, lære hans udfordringer og behov at kende for at ramme ham 

så præcist som muligt. Hos Madeleines har dette været uundværligt, ikke kun 

fordi vi er stærkest rustet, når vi ved hvad vore gæster foretrækker eller abso-

lut ikke vil sætte tænderne i, men frem for alt er det nødvendigt at kende deres 

kultur, hvis man vil tale igennem maden og måltidet. 

I måltidet ligger der et kollektivt sprog, der trækker tråde hele vejen tilbage 

til bålet og tilbage til det fællesskab, hvor vi tilberedte vores mad og under-

holdte resten af stammen med jagthistorier og fortællinger fra slægternes for-

tid. Det er et klassisk scenarium, som blot kommer igen. I virkeligheden har 

måltidet nok altid fungeret som en scene, som afsæt for vores fortællinger og 

som udtryk for vores tilhørsforhold, kultur og religion.

Det må være måltidets væsentligste styrke, og her dets grænseløshed lig-

ger, at det i sin kerne både kan tilfredsstille helt basale drifter og på samme tid 

berøre de allerbedst gemte og glemte følelser inden i os. Men det er nok den 

tilrettelagte iscenesættelse af alle sanserne, der skaber den fuldendte illusion, 

fordi vi sanser, tænker og føler på samme gang. 

Når vi derfor taler om det grænseløse måltid, både som et opgør med det tryg-

ge ritual og adfærdsmønster, men også som et platform for en multisanselig 

dialog, er det netop for at fjerne os fra normen og fra vanen i vores kulturelle 

fundament. En vane som vores sansers nysgerrighed for længst har vænnet 

sig til. 

Med andre ord: VI KEDER OS – vi lugter, smager, ser, hører og føler ikke 

længere. Hverken på samme måde eller med den samme opmærksomhed, 

som da vi var børn. Derfor er det det fremmede i det kendte – overraskelsen, 

forskrækkelsen eller fjernelsen af det – der gør, at vi kan navigere, og det der 

får vores nervesystem til at åbne sig, være på vagt, observere og lagre. Det der 

gør, at vi kan samle oplevelser for resten af livet.

Til venstre: Madeleines Madteater tvangsfodrer med stor effekt deres publikum for at gøre op med måltidets 

vaner.  At spise er en intim affære, som vi gerne selv vil kunne kontrollere.

forbedringsarbejde af de over 1 million måltider, som deres medlemmer tilbe-

reder hver dag på vore hospitaler, plejehjem, børne- og ungdomsinstitutioner 

og offentlige kantiner. For at kunne genopfinde hverdagsmaden i en ny kon-

tekst måtte vi først beskrive indholdet af det traditionelle måltid. 

Under dette studie gik det op for os, at den gode måltidsoplevelse skal fin-

des i 3 kriterier. Først og fremmes skal forholdet mellem den spisende og den, 

der tilbereder og serverer maden, være trygt og vedkommende. Dernæst skal 

indholdet på tallerkenen være veltillavet og velsmagende, og til sidst skal ople-

velsen, altså selve det sociale i måltidet og den rumlighed, der danner ramme 

omkring måltidet, være nærværende og varieret.

Dette er ikke helt ulig de præmisser, der ligger til grund for et teaterstykke 

eller et filmmanuskript. Anslag, point of no return og klimaks er de velkendte 

vendepunkter i den klassiske lineære fortælling. De har hver en specifik rolle 

at udspille for at lokke os, publikum, længere ind i historien.

På samme måde som måltidet handler det om at skabe en fortrolig og til-

lidsfuld overenskomst mellem fortæller og publikum. At tilbyde noget vi som 

individ kan identificere os med – noget der automatisk suger os videre ind i 

fortællingens landskab, scenen – det fysiske, men også mentale rum, hvori 

dette drama udspiller sig. 
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Vaskningen af hænderne bruges som et ritual til at iscenesætte 

begyndelsen på måltidet. 

… en vinterdag da jeg kom hjem og min mor kunne se at jeg frøs, 

foreslog hun mig at jeg mod min sædvane skulle drikke lidt te. Jeg 

sagde først nej tak, men ombestemte mig så, uden at vide hvorfor. 

Hun sendte bud efter en af disse korte og buttede kager der kaldes 

”små madeleinekager” og som ser ud til at være bagt i en kammus-

lings rillede form. Og snart førte jeg mekanisk, beklemt over den 

dystre dag og udsigten til en lige så trist morgendag, en skefuld te 

hvori jeg havde opblødt et stykke madeleinekage op til munden. 

Men i samme øjeblik som denne mundfuld te blandet med kage-

krummer ramte min gane, fór jeg sammen, slået af det usædvanlige 

der skete med mig. En vidunderlig lystfølelse havde grebet mig, no-

get enestående, og jeg havde ingen anelse om dens årsag. Den gjor-

de på stedet livets omskiftelser ligegyldige, dets katastrofer harm-

løse og dets korthed illusorisk, på samme måde som når man for-

elsker sig, og den fyldte mig med en dyrebar substans, eller rettere 

sagt: denne substans var ikke i mig, den var mig. Jeg var holdt op 

med at føle mig middelmådig, begrænset og dødelig. Hvor kunne 

denne vældige glæde være kommet fra? Jeg havde på fornemmelsen 

at den hang sammen med smagen af te og kage…

fra: Marcel Proust: På sporet af den tabte tid. 

Munksgaard/Rosinante 1994  
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   Det grænseløse måltid, Madeleines Madteater
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Mikkel Bogh

BY,
KROP 

OG 
SUBJEKTIVITET

Mikkel Bogh, mag. art i kunsthisto-

rie, rektor på Det Kongelige Danske 

Kunstakademis Billedkunstskoler, in- 

terviewet af Pawel Antoni Lange, 

JUUL | FROST Arkitekter. 

Pawel Antoni Lange: Overskriften 

på dit oplæg til ”Det fremmede i det 

kendte – mod en ny strategi for by-

rummet” var ”By, krop og subjektivi-

tet.” Dit indlæg var et kulturhistorisk 

vue over, hvordan kunsten og byen er 

tæt forbundne størrelser, og du argu-

menterede blandt andet for, at kunst 

i byen er meget andet end værker pla-

ceret i byens rum - det man også kal-

der udsmykninger. Det vil jeg vende 

tilbage til, men inden da vil jeg bede 

dig om at redegøre for, hvordan kun-

sten overordnet set forholder sig til 

byen og byens rum?  

 Det grænseløse måltid, Madeleines Madteater.
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fire strategier for kunstnerisk bearbejdning 
af byens rum

PAL: Hvilken funktion antager kun-

sten grundlæggende i forhold til byen? 

MB: Kunsten formulerer og besvarer 

på en og samme tid det evigt aktuelle 

og konstant foranderlige spørgsmål: 

Hvad er en by? Det gør den blandt 

andet gennem undersøgelse, inter-

vention og gestaltning i byens rum. 

PAL: Hvordan forholder kunstnerne 

sig til byen og dens rum? Kan du pege 

på nogen nutidige kunstneriske dis-

kurser  at fremstille byen med? 

MB: Jeg vil foreslå fire strategier el-

ler prototyper for den kunstneriske 

bearbejdning af storbyen. Jeg hæv-

der ikke, at de fire kategorier på no-

gen måder er udtømmende, ligesom 

man altid kan diskutere, om over-

skrifterne er de rigtige. Desuden er 

der er mange overlapninger på kryds 

og tværs mellem kategorierne. Det 

gælder i første omgang om at udpege 

en række modeller for mødet mellem 

kunsten og byen, som går et skridt 

udover den konventionelle, som in-

kluderer mere eller mindre stedspe-

cifikke plads- og gavludsmykninger, 

altså placering af autonome værker i 

byrummet. 

Det er strategier for, hvordan 

kunstnerne bruger byen som et sub-

jektivitetslaboratorium eller med an-

dre ord, hvordan kunstnere bruger 

byen til at producere subjektivitet. 

De fire kategorier, jeg vil foreslå, kan 

i overskriftsform betegnes: a. monu-

ment og pladsgestaltning, b. perfor-

mativ intervention, c. kortlægning og 

proces og d. andre fortællinger.

Mikkel Bogh: Forholdet mellem de to 

størrelser er en gammel kærligheds-

historie – eller måske mere præcist et 

gammelt had-kærlighedsforhold. 

Denne nye del af historien begynd-

te med den moderne byplanlægnings 

fødsel i renæssancen, og vores forstå-

else af kunsten som et væsentligt ur-

bant fænomen hænger nøje sammen 

med dette historiske sammenfald. 

Den moderne kunst antager fra det-

te øjeblik mange funktioner i forhold 

til byen og dens rum: Den skildrer 

byen, bruger byen som eksistensme-

tafor, anvendes af kirken i didaktisk 

øjemed, af magthavere som demon-

stration på velstand, for slet ikke at 

tale om at den inddrages som en af-

gørende spiller i planlægningen af en 

by, der skal rumme stadig flere men-

nesker og danne stadig mere kom-

plekse sociale og kulturelle formati-

oner. Kunsten bliver i løbet af denne 

historie til et veritabelt semiotisk ori-

enteringsredskab i byen og fungerer 

som sådan både bevidsthedsmæssigt 

og fysisk. 

Den moderne, autonome kunst 

– det vil sige den kunst der ikke bli-

ver til på kirkens, kongens, statens 

eller rigmændenes opdrag - er først 

og fremmest en eksponent for mo-

derniteten. En seismograf, der aflæ-

ser omgivelserne og subjektivt vide-

rebearbejder de indtryk, som de afgi-

ver. Den moderne kunst er desuden 

en social og bevidsthedsmæssig ka-

talysator, der i form af et kunstne-

risk udtryk videregiver modernitets-

erfaringer. Den aftvinger beskueren 

en reaktion, idet han må tage stilling 

til og reflektere over, hvad det vil sige 

at være en del af det moderne fæno-

men, som byen grundlæggende er, 

og som i mange tilfælde lægger op til 

konkret deltagelse. 

PAL: Du omtaler det som et had-kær-

lighedsforhold. Kan du uddybe det?  

MB: Bykulturens og billedkunstens 

forholdsvis lange fælles historie vid-

ner om en fascination af byen og 

rammerne for det moderne liv, der 

leves i byerne. 

Men dette sættes i perspektiv af 

kunstens funktion som et kritisk kor-

rektiv til det moderne liv og af den 

moderne kunsts undertiden vold-

somme afstandtagen til det, som 

også kendetegner den moderne stor-

by: Hastigheden, flygtigheden, for-

bruget, fremmedgørelsen, anonymi-

teten, materialismen, de økonomisk 

definerede relationer mellem men-

nesker osv.

pladsgestaltning

PAL: Monument og pladsgestaltning? 

Er det er spørgsmål om at møblere by-

rummet med kunst af mere eller min-

dre permanent karakter?

MB: Det er mere end det på spil. Det 

handler om at byens rum symbolise-

res, så nye tolkninger af byrummet op-

står. Man kan måske tale om at de be-

tydninger, der implicit ligger i byrum-

met, omdirigeres. Den kunst, som in-

teresserer mig, har altid – uanset hvor 

fysisk og visuelt prægnant den måtte 

være – et semiotisk potentiale. 

PAL: Kan du konkretisere dette med 

nogle eksempler?  

MB: Et eksempel er Christo og Jeanne-

Claudes stedspecifikke og koloristisk 

meget virkningsfulde gadeskulptur 

fra 1961-62, hvormed de blokerer en 

af Paris’ små gyder (rue Visconti) ved 

hjælp af olietønder. Dette monument 

kan aflæses som en symbolsk refe-

rence til den franske hovedstads no-

get omtumlede, nyere historie, men 

selvfølgelig også til koldkrigen – den 

er et ”jerntæppe”. Siden Pariserkom-Trisha Brown, Roof Piece, 1971.
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munen tilbage i 1871 har gadekam-

pe ikke været et uvant fænomen for 

borgerne i Paris. Studenteroprøret og 

nutidens optøjer udspiller sig i byens 

offentlige rum, og demonstranterne 

har ofte blokeret gader og stræder for 

at forhindre ordensmagten i at kom-

me frem. Skulpturen spiller sammen 

med denne historie og disse mulig-

heder, men uden direkte reference og 

med stor skulpturel sans. 

PAL: Hermed trækker den kunstneri-

ske gestaltning i det offentlige rum på 

beskuernes kollektive bevidsthed og 

historie, der med ét sættes ind i en po-

litisk kontekst? 

MB: Ja, og noget lignende er på spil 

i Richard Serras ”Tilted Arc” på Fe-

deral Plaza i New York fra 1981. Ar-

ken er placeret foran politibygningen 

og udgør et potentielt værn mod po-

litiets skyts eller forhindrer overblik, 

hvis der skulle opstå uroligheder. Hvis 

arken var opstillet andre steder, ville 

det ikke have samme stærke politiske 

symbolværdi. Men netop qua kontek-

sten bliver Serras værk ladet med po-

litisk betydning. Det tror jeg imidler-

tid ikke, Serra selv havde planlagt.

performativ intervention 

PAL: Den anden kategori, du nævner, 

kalder du for performativ interventi-

on. Hvordan indfører kunstneren en 

performativ dimension i sin bearbejd-

ning af det offentlige rum? 

MB: Her tænker jeg på de kunstnere, 

der arbejder med en direkte indgri-

ben i byens eksisterende rum. Dette 

sker blandt andet ved hjælp af bevæ-

gelser gennem rummet, en poetisk 

tilegnelse af rummet eller gennem 

deltagelsesorienterede aktioner og 

praksis. Situationisternes byvandrin-

ger kunne være et eksempel med Guy 

Debords ”The Naked City” fra 1957 

som den igangsættende begivenhed. 

En anden type direkte intervention 

består i at omforme den eksisterende 

bygningsmasse. Det sættes på spid-

sen i Gotta Matta-Clarks ”Conical 

Intersect” fra 1975, hvis titel afslører, 

hvad det handler om: En kegleformet 

gennemskæring af et kondemneret 

hus skaber et nyt udsyn til Paris’ ga-

der og repræsenterer således et alter-

nativt perspektiv, en slags anti-arki-

tektur eller an-arkitektur, der blander 

et anarkistisk ubehag ved arkitektu-

rens urokkelighed med en barok og 

dynamisk aflæsning af sammenhæn-

gen mellem huset og omgivelserne.

PAL: Når jeg tænker på performati-

vitet, tænker jeg på nogle aktører, der 

udfører en bestemt handling? 

MB: Det aspekt er også fremhersken-

de i Matta-Clarks altid processuel-

le værker. Endnu mere udpræget er 

det performative element imidlertid 

hos danserne, der bruger byen som 

rum og scene, ikke mindst hos Trisha 

Brown. ”Roof Piece” (1971) samt 

Christo & Jeanne-Claude: Wall of Oil Barrels, Iron Curtain, Paris, 1962. 
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”Man Walking Down the Side of a 

Building” (2006) er begge eksempler 

på deltagerorienterede og performa-

tive indgreb i byen rum. Menneske-

kroppe placeres i uvante konstellati-

oner og indgår i et dialogforhold til 

hinanden, der samtidig i ”Roof Piece” 

forbinder byens tage. I et andet ek-

sempel udfordrer Browns aktør tyng-

deloven og vores vante orientering i 

og ved arkitekturen ved at bevæge sig 

vertikalt gennem byens rum og ned 

over facaden. 

PAL: Hos Trisha Brown er det danse-

re, der udfører en bestemt gestus i det 

offentlige rum, som ganske vist udfor-

drer vores vanetækning, men vi ind-

går vel stadigvæk som beskuere til en 

iscenesat performance? 

MB: I Bruce Naumans ”Square De-

pression” (1979/2007) bliver vi selv 

involverede som subjekter – dvs. med 

en kropslig/fænomenologisk aktion. 

Værket blev i 2007 udført i Münster 

på grundlag af ældre planer. Det be-

står af en stor betonskulptur, der sna-

rere fungerer som sted eller ramme 

end som et velafgrænset værk. Vær-

kets titel spiller på ordets dobbelte 

betydning på engelsk, hvor det både 

henviser til en sindstilstand og en for-

dybning, hvad det netop besidder, idet 

værket er en stor kasse eller en om-

vendt flad pyramide med et forsæn-

ket midtpunkt. I og med man selv har 

mulighed for at indtage værket, bliver 

man den, der udfører den performa-

tive gestus. Værket danner et andet 

rum som på en fænomenologisk og 

psykologisk mærkbar måde påvirker 

bevægelsesmønstret, samtalen, de 

menneskelige relationer og samspillet 

mellem mennesker og omgivelser – 

uden at det dog på nogen måde anslår 

bestemte og entydige værdier. Det er i 

den forstand et ekstremt cool, for ikke 

at sige kuldslået, værk.

kortlægning og proces

PAL: Byens rum er ikke en statisk 

størrelse, men er derimod præget af 

dynamik. I dit oplæg viste du nogle 

af den belgiske kunstner Francis Alÿs’ 

fotografier fra Mexico City, der netop 

viste byens processer. 

MB: Byen sover aldrig helt. Men nat-

ten kan være en ganske særlig tilstand. 

Smuk, grusom, trist, poetisk, neutral 

– og for nogle mennesker også me-

get slidsom og arbejdsom. Uden for 

mit eget vindue ser jeg tit joggere 

løbe forbi kl. 1 om natten – mens jeg 

selv sidder og arbejder. Mange bil-

ledkunstnere har interesseret sig for 

denne tilstand og disse mellemrum, 

som bynatten tilbyder. Edward Hop-

pers maleri ”Nighthawks” (1942) er 

emblematisk i den sammenhæng. 

Francis Alÿs’ fotografier fra Mexico 

City dokumenterer byen som pro-

ces, som en enorm og aldrig hvilen-

de mængde af materiale, der kon-

stant rykkes omkring, et stort dyna-

Gordon Matta-Clark, Conical Intersect 1975. Tacida Dean, Palast 2004.
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være rammen for mange forskellige 

og også konfliktuerende grupperin-

gers gøren og laden. 

Byen er på godt og ondt antagoni-

stisk, den er født hybrid. Jeg ser Jeff 

Walls store fotografier monteret på 

lyskasser som en slags moderne hi-

storiemaleri i traditionen fra Manet; 

både kollektive og individuelle histo-

rier krydses her i situationer, der både 

er sært upåfaldende og dramatisk til-

spidsede. Og de er langt fra lette at 

aflæse historisk, socialt, menneske-

ligt og så videre. ”Milk” er et eksem-

pel på, hvordan en udgrænset gruppe 

– uden adgang til anden repræsenta-

tion end sit eget fysiske og insisteren-

de nærvær i gadebillede - bliver syn-

liggjort og får en egen ”historie” via 

kunsten. Manden på billedet er klart 

en tigger eller en hjemløs, men hans 

bevægelse, og den dynamik billedet 

besidder, vidner dels om den despe-

rate mangel på et adækvat sprog, dels 

om et potentiale for turbulens hos en 

næsten usynlig gruppe, der er en del 

af byens liv. 

PAL: Andre fortællinger handler vel 

også om en etnisk sammensætning, 

der kendetegner storbyen? 

MB: Der ligger en stor fare for bana-

lisering og konsensus i dette tema, 

som ikke desto mindre er uhyre vig-

tig. Kunsten bliver uinteressant som 

kunst, hvis den blot reproducerer al-

lerede artikulerede holdninger og 

værdier, som for eksempel at det er 

godt, når mange kulturelle og etni-

ske identiteter lever inden for samme 

rum. Det kan mange i den højtuddan-

nede middelklasse selvfølgelig hurtigt 

blive enige om. 

Men kunstens opgave består i at 

undersøge og udfordre alle holdnings-

systemer og diskurser, særlig dem vi 

finder mest indlysende, for ellers ville 

den ikke bringe os et andet sted hen, 

ellers ville den ikke danne sprækker 

og bevare sin essentielle stridbarhed. 

Eller vi kan sige, at kunstens opgave 

består i slet og ret at se på verden – 

sådan som den fremtræder for os. Fi-

losoffen Merleau-Ponty påpegede, 

at dette ikke var så lidt endda, fordi 

de øjne, der ser, aldrig er uhildede og 

misk system af kræfter, der som regel 

sikrer, at byen fungerer, men som un-

dertiden også modarbejder dens flow 

og bringer den ud af fatning. 

Hans fotografier, hvad enten de 

viser en gadesælger, der transporte-

rer sine varer hen til markedsplad-

sen, eller skraldemænd foran dynger 

af skrald, vidner om de bagvedlig-

gende funktioner og processer. Disse 

har deres både tekniske, kommuni-

kative og hygiejniske rationale, men 

som også aftegner ruter og bevægel-

sesmønstre, der ikke dominerer i de 

lyse timer. 

PAL: Du taler i den forbindelse også 

om kortlægning af byen. Kan du ek-

semplificere det? 

MB: I forlængelse af en tradition, der 

kan føres tilbage til Poe og Baudelaire 

og som fører op til situationisterne, 

har mange kunstnere i nyere tid in-

teresseret sig for byen som mentalt 

rum. Begrebet psyko-geografi dæk-

ker over dette. Det henviser ikke til 

en bestemt kunstnerisk strategi, men 

peger på at byens rumlige organise-

ring altid har et bevidsthedsmæssigt 

korrelat. 

Dermed antydes muligheden for at 

danne andre ”kort” eller diagrammer 

over byens rum og veje, som ikke er 

sammenfaldende med de planlagte, 

og som altså lægger op til dannelse af 

nye subjektiviteter gennem en alter-

nativ brug af rummet. Kortlægnin-

gen kan også handle om undersøgel-

ser af sammenhænge mellem byens 

historiske lag, der altid er et spørgs-

mål om perspektiv. Film- og video-

kunstneren Tacita Dean er for mig 

blandt de mest subtile visuelle byar-

kæologer. Den franske foto-installa-

tionskunstner Christian Boltanski er 

også uomgængelig. Men måske lap-

per jeg allerede meget ind over den 

sidste kategori?

andre fortællinger

PAL: For mig at se lyder det som om 

din sidste kategori, andre fortællinger, 

følger en klar postmodernistisk dis-

kurs. En af pointerne med den post-

moderne tænkning var at bryde med 

”den store fortælling”, der ofte udtryk-

ker en bestemt gruppes privilegerede 

verdenssyn. Mener du, at der er en ak-

tuel tendens i den del af kunsten, der 

beskæftiger sig med byen?  

MB: Under denne rubrik samler jeg 

de kunstnere, der viser byens mang-

foldige og uregerlige sammensæt-

ning af historie og subjektivitet, og 

som udgør dens helt store tiltræk-

ning. Det kan være, vi kan kalde det 

for postmoderne. Guderne forbyde 

at fremtidens by bliver til middelklas-

sens scene – den er godt på vej til at 

blive det, et totalt dresseret rum uden 

knaster, der ikke på forhånd indtager 

en kalkuleret plads i oplevelsesøko-

nomien, et caffe-latte-mareridt! Men 

uden romantisering er og bør byen 

Bruce Nauman, Square Depression, München 2007.
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intervention versus repræsentation af byen

PAL: Hvor de tidlige modernister som 

Degas og Manet primært gav deres 

subjektive repræsentationer af det 

sansebombardement, som den mo-

derne by afstedkom hos datidens by-

boere i moderniseringens spæde år, 

virker det som om, at nutidens kunst-

nere har en mere sammensat måde at 

forholde sig til byen på?  

MB: jeg ved ikke om den er mere 

sammensat. Og netop Degas og Ma-

net var ganske ”analytiske” i deres til-

gang. Men det er klart, at der i dag 

byder sig muligheder, som rækker 

langt ud over den billedmæssige re-

præsentation på den ene side og mo-

numentalskulpturen på den anden. 

Tidligere var disse de alt overskyg-

gende former. 

I dag er byen ikke kun et emne for 

kunstens fremstillinger, men også 

et vilkår, en ramme, et potentiale, 

en scene og så videre. Derfor er det 

nødvendigt at tænke sig fri af den 

udsmykkende og pladsudfyldende 

form, som vi har fået den overleve-

ret – selv om der naturligvis stadig-

væk kan laves fine og skarpe skulptu-

rer på specifikke steder. De fire oven-

stående kategorier er som antydet et 

forsøg på at indordne de forskellige 

aktuelle eksisterende tendenser for 

kunstneriske bearbejdninger og ana-

lyser af byens rum, af dens materielle 

liv og dens sociale dynamik, hvor må-

let ofte er at producere og accentuere 

en mangfoldighed af subjektiviteter. 

Det kan, for nu at udtrykke det i tra-

ditionelle sociologiske modsætnin-

ger, være forholdet mellem gruppe 

og individ; mellem kontrol og frihed; 

mellem identitet og anonymitet; mel-

lem gaden og systemet; eller det kan 

angå det offentlige rums udvikling og 

afvikling. Kunst har mange facetter 

og peger på mange ting, men to ting 

står klart. 

For det første er kunsten ikke bare 

et spørgsmål om udsmykninger af vo-

res offentlige pladser. Kunsten både 

repræsenterer, fortolker og interve-

nerer i byen. Derudover forholder 

kunsten sig ikke blot til den eksiste-

rende by. Den bevæger sig også ind 

i nye og fremmede rum, og i forbin-

delse med denne afsøgning er kun-

sten ofte knyttet til en utopisk, men 

ikke nødvendigvis urealistisk, drøm 

om en anden by. Den må vi ikke slip-

pe af syne. 

neutralt observerende. Blandt mange, 

man kunne have nævnt, har jeg peget 

på Beat Streuli, der i sine manipule-

rede storbyfotografier fra Europa og 

Australien bringer forskellige kultu-

rer og etniske formsprog sammen i ét 

og samme billede. Hermed fremstil-

ler han storbyen som et multikultu-

relt, polyfont og intersubjektivt rum, 

men fremhæver samtidig byens enor-

me konfliktpotentiale og skrøbelighe-

den i dens interpersonelle relationer.
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I det gamle Grækenland refererede ”offentlig” til synoikismos, som også er 

udtrykket for at ”danne en by”. Den første del af ordet, syn, betyder sammen, 

mens den anden del, oikos, betegnede en græsk husholdning, dvs. en mellem-

ting mellem en familie og en landsby. Måske er ordet ”stamme” det bedst dæk-

kende, da begrebet omfattede slaver, forskellige former for arbejde osv. Græ-

ske byer blev dannet, når disse oikoi flyttede til et centralt sted. Det gjorde de 

af to indlysende grunde: Så længe de levede udsat et sted i de græske bjerge, 

kunne de blive udslettet, og der ville ikke være nogen vækst i deres samfunds-

økonomi, medmindre de voksede sig større sammen.  

Imidlertid har synoikismos en særlig bibetydning. Det handler ikke blot 

om at bringe folk sammen rent funktionelt. Udtrykket betyder helt bogsta-

veligt, at man på samme sted sammenbringer mennesker, som har brug for 

hinanden, men tilbeder forskellige husguder. Det offentlige problem for græ-

kerne var, hvordan man kunne få mennesker, som havde brug for hinanden 

på det funktionsmæssige plan, men ikke havde de samme værdier, til at bo 

det samme sted. Det er et offentligt problem, der stadig findes i alle byer i ve-

sten: Hvordan kan vi lade mennesker, som tilbeder forskellige husguder, bo 

sammen? Hvordan kan forskelligartede mennesker finde ud af at bruge or-

det ”vi”?

Betydningen af ordet ”offentlig” er blevet temmelig udvandet. I den gængse 

anvendelse af termen angiver ”offentlig” og ”offentlige rum” steder, hvor man 

går hen og køber noget. Vi tænker på forretningscentre, bymidter osv., og vi 

tænker på forbrug og fornøjelse. Men vi mangler helt det græske begreb polis, 

som betyder, at der er noget mere konsekvent og mere politisk over den om-

stændighed, at forskellige mennesker koncentreres på samme sted.

Hvordan kan mennesker lære af hinandens forskelle? De fleste forretnings-

centre er afhængige af konstant bevægelse. Hvis folk sidder ned i to-tre timer, 

sådan som mange gør på de parisiske cafeer, bare for at tale sammen, så bru-

ger de rummet, men de bruger det ikke på en måde, der er gunstig ud fra et 

indtjeningsmæssigt synspunkt. Et af de trick, der anvendes i udformningen af 

forretningscentre, er ikke at indtegne ret mange pladser, hvor det er muligt at 

sidde ret længe. Desuden bliver forbud mod dagdriveri håndhævet i sådanne 

centre. På den måde forhindres enhver form for social adfærd – social interak-

tion – i det offentlige rum, som går ud over at gå rundt og forbruge.

Den anden bibetydning af synoikismos er udtrykkets angivelse af, at men-

nesker ved, at de er i centrum af et bestemt sted. For grækerne hang det sam-

men med det problem, der bestod i, at de blev nødt til at være sammen med 

mennesker, som var anderledes end dem selv. Det vil sige, at centret (centrum) 

ET SAMFUND HVOR MAN 

SER 
HINANDEN

Richard Sennett

Jeg vil gerne fokusere på en bestemt problemstilling, som måske 

er en af de mest omdiskuterede inden for byplanlægning lige nu: 

Hvordan anskuer man tingene socialt og moralsk. Først vil jeg for-

søge at definere, hvad vi forstår ved ”offentlig” som en social og 

moralsk term, og derefter vil jeg gerne fortælle om nogle af mine 

bekymringer over den måde, hvorpå udtrykket ”offentligt rum” 

misbruges. Endelig vil jeg komme ind på det offentlige rum som 

en social og moralsk dimension af byliv.
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Der synes at være tre særlige forhold, der gør sig gældende. Hvordan udfor-

mer man noget, der forekommer ret banalt og almindeligt, f.eks. gadeindret-

ning, bænke og plantekasser? Hvordan når man frem til en opstilling, hvor 

bænkene ikke vender udad, men mod hinanden? Dette har i vid udstrækning 

indflydelse på en lang række forhold, herunder politiets håndtering af dagdri-

veri. Politiet – og det er ikke politiets skyld – er uddannet til at gå ud fra, at de 

har at gøre med en sindsforvirret person, hvis de ser en person, der rejser sig 

og taler til en stor gruppe mennesker. For at skabe steder, hvor mennesker kan 

tale sammen, skal man omtænke praksis i byplanlægningen, og det er virkelig 

vigtigt. Man kan ikke skabe et offentligt rum og opnå synoikismos, hvis der 

ikke sker en form for udveksling mellem mennesker, og hvis ikke den udveks-

ling består i at tale sammen.  

Det andet forhold er retfærdighedens geografi, dvs. hvordan vi ser på en bys 

økologi ud fra retfærdighedsprincipper. David Harvey skriver i sin vidunder-

lige bog Justice and the City, at en bys sømme – de steder, hvor forskellige om-

råder mødes – er der, hvor al aktivitet finder sted på det offentlige plan. De 

steder, hvor forskelligartede mennesker mødes, er de steder, hvor synoikismos 

bør opstå. Men vi har udviklet et helt sprog til at forsegle byens sociale kanter, 

fordi vi er bange for, hvad der kan ske langs dem. Hvordan tackler man bedst 

en potentielt eksplosiv situation? Man adskiller folk med hurtigkørende tra-

fik, ikke?  Derved afpolitiseres byen, og alle ender som tabere, fordi det bety-

der, at der ikke er nogen interaktion mellem forskellighederne. Vi bliver nødt 

til at finde en måde at omformulere byen på, således at vi kan placere geogra-

fien for retfærdighed og uretfærdighed. Hvorfor ikke skabe synoikismos ved 

at behandle kanterne mellem rige og fattiges områder og kanter, hvor handel 

og erhverv mødes? Hvorfor ikke finde nogle måder, hvorpå byen kan gøres til 

det, den rent faktisk er: Et sted, hvor forskelligartede mennesker finder en el-

ler anden form for mening i forhold til hinanden?

Det tredje forhold, vi kæmper med – og det er det mest filosofiske og derfor 

også det mest praktisk orienterede – er, hvordan rum kan tjene lokalsamfun-

dets moralske mål. Rum er underlagt samfundets moralske begrænsninger. 

Problemet er, at vi ikke ved, hvordan vi skal omsætte vores etiske tanker til vi-

suelle ækvivalenter.

Et eksempel er narko, der bliver et rumrelateret problem i byerne. Pusher-

ne har brug for et territorium, som er deres alene. I New York er parker som 

Washington Square og Union Square territorier, der koloniseres af pusherne, 

som langsomt presser andre ud, hvorved rummene homogeniseres. Hvordan 

er det sted, hvor alle føler, det er nødvendigt at konfrontere forskelligheder. 

For grækerne skete det på byens agora, som var et sted, hvor man kunne slud-

re, diskutere og købe ind. (Markedsfunktionen var underordnet, idet marke-

derne lukkede omkring klokken ni om morgenen, hvorefter agoraen stadig 

blev brugt). En anden måde at forklare det på ville være at sige, at centret er 

det stykke land, folk har kæmpet for og på en eller anden måde lidt for. Det 

er det tilhørsforhold, indbyggerne i London følte efter Anden Verdenskrig. 

Ens hjemmeområde betød noget, fordi man havde oplevet noget meget be-

tydningsfuldt der. For at få en meningsfuld bymidte skal foregå noget i den 

på det politiske plan. Det fandt grækerne ud af, og det er et meget enkelt og 

dybtgående princip. 

Vi ved imidlertid ikke, hvordan vi skal få det til at fungere i vores moderne 

verden. Vi har to reflekshandlinger, der hver især bekæmper sig selv. Den ene 

er at efterligne tidligere tiders versioner af ”offentlig”, og den anden er mærke-

ligt nok at privatisere det offentlige rum. Byplanen for Williamsburg er f.eks. 

baseret på et ønske om at skabe en koloni midt i en fremmed og meget tru-

ende vildmark. De mange rette vinkler i byens rum hænger sammen med øn-

sket om at udtrykke beskyttelse: Man skaber et center ved at være et fjendt-

ligt sted. Nogle vil sige: ”Lad os gøre som i Williamsburg, det er jo en velprø-

vet morfologi”. Det er sådan byer plejede at se ud, men vi kan ikke genskabe 

de sociale og økonomiske forhold, som skabte de modeller. De var baseret på 

selvoplevede erfaringer.

Vi kopierer morfologierne, men vi kan aldrig gå tilbage og kopiere de poli-

tiske og sociale forhold, som skabte dem. Der er med andre ord tale om Dis-

ney World som offentligt rum, og det er da heller ikke noget tilfælde, at Disney 

World synes at være den mest vellykkede efterligning af offentligt rum skabt 

i USA i 1970’erne. Det er sted, hvor der ikke sker noget smertefuldt – et sted, 

som fuldstændig afpolitiserer ens oplevelse af alt det, man ser.

Alternativet er privatisering af offentlige rum. Hvis man gerne vil samle tin-

gene, hvor borgerne arbejder, hvor de bor, og hvor deres skoler ligger, således 

at de f.eks. kan få passet deres børn, går man uden for byen, finder et stykke 

jord og opbygger en campus. Der vil være nogle boliger, en skole, nogle sund-

hedsfaciliteter og en fabrik. Men det er ikke offentligt. Det konfronterer ikke 

forskelligheden. Man bliver nødt til at have noget, der skurrer, og som tvinger 

borgerne til at sige: ”Det her er én måde at leve på, men det der er en anden”. 

Så har man skabt et offentligt rum. Vi har problemer rent intellektuelt i by-

planlægningen, fordi vi ikke rigtig kan udforme et offentligt rum, der så at sige 

svarer til vores samfunds særlige plager.
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Dette var et eksempel på, hvordan moralske værdier kan få et visuelt udtryk. 

Med andre ord skaber man synlighed, hvorved man fortrænger den befolk-

ning, der har koloniseret rummet. Dette forhold kan anskues på mange fle-

re positive måder. Man kan f.eks. se på, hvordan vi beskytter ikke blot fatti-

ge mennesker, men også folk fra middelklassen i og nær bycentre, således at 

de ikke udsættes for noget pres om at forlade de steder, hvor de har boet i to, 

måske tre generationer, dvs. den hjemmebane, de har dedikeret deres liv til. 

Pludselig strømmer en masse penge ind i deres kvarter – beløbene forekom-

mer dem helt utrolige – og deres samfund falder fra hinanden. Hvordan kan 

vi gennem lokalplaner – moralske lokalplaner – beskytte et nærsamfund mod 

gentrificering? Det er de mennesker, der i 1940’erne og 1950’erne blev efter-

ladt i kvartererne i bycentrene for at klare skærene, der nu bliver udsat for 

disse processer.

Der er altså en lang række politiske, økonomiske og lokalplanmæssige for-

hold, der gør sig gældende, og som alle stammer fra opfattelsen af byen som et 

moralsk samfund. Ikke moraliserende, men moralsk – altså en by, hvor bor-

gerne føler, at der sker noget virkelig vigtigt, som er altafgørende i deres liv, 

fordi de befinder sig et bestemt sted.

Det er meget svært for amerikanere at have en sådan stedsfornemmelse. 

Vores problem med vores byer har været at få stedet til at betyde noget i den-

ne politiske forstand. En by er ikke bare et sted, man bor, køber ind, går ud og 

lader sine børn lege. Den er et sted, der har indflydelse på, hvordan vi udvikler 

vores etik, hvordan vi udvikler en fornemmelse for retfærdighed, og først og 

fremmest hvordan vi lærer at tale med og lære noget af mennesker, der ikke er 

ligesom os selv, da det er sådan mennesker bliver menneskelige. 

Problemet med offentlige rum i dette land er meget stort, fordi vi i den grad 

er stedløse, men det er et problem af den type, byplanlæggerne forsøger at tage 

hånd om på en måde, som hverken er simulering af tidligere tiders modeller el-

ler en tilbagetrækning ind i små idealsamfund, hvor alt er styret og kontrolleret 

– en campus, hvor folk endelig kan komme til at udføre deres arbejde privat. 

Det, jeg gerne vil se, er offentligt arbejde udført i byer, offentligt. 

Man går ind i et område, som vi alle var enige om, indtil man får boliger i 

bymidten, velhavende mennesker, der bor i bymidten, samt lavindkomstgrup-

per, som man ikke ønsker at have i bymidten. Boliger er helt bestemt sine qua 

non for byerne.

kan vi generobre sådanne rum og få de mennesker, der har koloniseret dem, 

væk? Hvordan kan rummet blive et sted, hvor der er mange forskellige typer 

mennesker?

Dette bringer en ud i nogle besynderlige baner. Jeg, der er født venstre-

orienteret og vil dø venstreorienteret, er blevet fortaler for politichikane. Jeg 

kan nu forstå logikken i daglige arrestationer. Selvom pusheren lukkes ud af 

fængslet dagen efter, at han er blevet arresteret, har han i det mindste ikke 

kunnet sælge stoffer i otte timer, og måske vil de, der køber stoffer af ham, til 

sidst tage et andet sted hen, fordi der er uregelmæssigheder i leverancerne. 

Spørgsmålet om, hvordan man skaber et rum, der fungerer moralsk, er imid-

lertid også et visuelt spørgsmål. En af de bedst indrettede parker i New York er 

Union Square. Det var oprindelig en hævet park, som lå en god meters penge 

over terræn og var omgivet af en pæn kant af buksbomhæk, hvilket betød, at 

man fra terrænniveau ikke kunne se ret meget af, hvad der foregik inde i par-

ken. Parken var i mange år et herligt tilhørssted for kokainhandlere, men så 

fjernede kommunen buksbomhækkene og skar ind i podiet. Podiet blev åbnet 

op, således at sigtlinjerne over hele parken gik hele vejen igennem. Dette gav 

ældre mennesker – og dem er der mange af i den del af byen – tro på, at de 

godt kunne gå ind i parken uden at blive udsat for pusherne. 

Richard Sennett: ”Et samfund, hvor man ser hinanden” er oversat efter Richard Sennett ”The Civitas of 

Seeing [The Mayors Institute on City Design]”, Places: Vol. 5: No. 4, Article (1989).
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EPILOG
Tirsdag d. 29. april 2008 løb Byens rum som udviklingsstrategis 

første inspirationsmøde af stablen. Inspirationsmøderne er en ud-

vekslingsplatform, hvor byplanlæggere, arkitekter, bygherrer og 

andre aktører i uformelle rammer kan diskutere fremtidens byud-

viklingsmæssige udfordringer. Som konsekvens af åbningssemi-

naret var overskriften på inspirationsmødet ”Midlertidige og vir-

tuelle byrum”.

»Det er svært at spå, især om frem-

tiden«, udtalte Storm P engang – en 

udtalelse, som det er vanskeligt at 

være uenig i. Alligevel forsøgte vi på 

det første inspirationsmøde at få tre 

oplægsholdere til at spå om den ver-

den, som fremtidens byrum indgår i. 

Vi ønskede at åbne debatten for, om 

byens rum kan indeholde en midler-

tidighed, hvor man kan mødes i åbne 

fællesskaber – en fysisk version af in-

ternettets interfaces. 

Bert Mulder er informations-

konsulent og har blandt andet arbej-

det som rådgiver for den hollandske 

regering. Mulder fokuserede på sam-

mensmeltningen af det virtuelle og 

det fysiske byrum og argumenterede 

for, at fremtidens byer udvikler sig til 

digital cities. Henrik Harder er lektor 

på Arkitektur og Design på Aalborg 

Universitet og leder projektet Det 

mangfoldige byrum, som kortlægger 

menneskers bevægelser og aktiviteter 

i byens rum ved hjælp af GPS-tekno-

logi. Poul Broberg er idrætskonsulent 

i Dansk Idræts-Forbund og fortalte 

om Byen bevæger sig, et projekt hvis 

målsætning er at integrere idrætsfa-

ciliteter i byens rum.
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tane destinationer og formelle desti-

nationer. Hverdagsdestinationerne er 

placeret i det daglige miljø. De spon-

tane destinationer er kendetegnede 

ved at brugerne spontant benytter de 

byrum, som oprindeligt var tiltænkt 

andre funktioner, til fysiske udfoldel-

ser, mens de formelle destinationer 

for idrættens udfoldelser - idrætshal-

ler og kulturhuse -  kan gøres mere 

moderne og derved bedre honorere 

de forskellige behov. For DIF er mål-

sætningen ganske klar: Byen skal be-

væge sig.

en ny virkelighed for byens rum 

Det brede spektrum af emner for op-

læg på både seminariet og inspirati-

onsmødet understreger, at byen er 

påvirket af og påvirker det samfund 

som det indgår i. Derfor skal udvik-

lingen af fremtidens byrum indgå i 

en vekselvirkning med den mangfol-

dighed af tendenser, strømninger og 

relationer, der skaber rummet. En ny 

arbejdskultur, nye måder at indgå i 

uformelle, temporære interessefæl-

lesskaber, flydende grænser mellem 

det private og det offentlige er nog-

le af de grundlæggende konditioner, 

som byplanlæggere skal forholde sig 

til – og som er svære at håndtere.

Den digitale og samfundsmæssige 

udvikling gennemsyrer vores daglig-

dag, hvor omskiftelighed og kravet 

om udvikling er større end nogensin-

de. Grænserne for vores daglige ak-

tiviteter er flydende, hvilket afspej-

ler sig i det fysiske miljø. Boligernes 

glasfacader sikrer ikke blot gennem-

lyste rum, men gør os til en del af by-

ens liv - også derhjemme.  Virksom-

heder inddrager uderummet til mø-

der, workshops og deciderede ar-

bejdsstationer. Hermed bidrager de 

til at skabe et nyt, mere tvetydigt for-

hold mellem ude og inde, mellem ar-

bejds- og privatliv og mellem privat 

og offentlig. Vidensbyen findes både 

inde og ude.

Netop byrummets iboende tve-

tydighed er afgørende, da byrum-

met ikke længere har en på forhånd 

fastlagt funktion, men får sin betyd-

ning af brugernes aktiviteter. Byens 

brugere er medproducenter af byens 

rum, hvor tvetydigheden og evnen 

til at honorere mange forskellige ty-

per adfærd er blandt deres mest af-

gørende egenskaber. Dette tvetydige, 

offentlige domænes evne til at skabe 

ejerskab sikrer samtidig, at rummene 

ikke mister deres identitet og bliver 

ligegyldige.

en vedkommende hverdag

Kunst aftvinger refleksioner over 

hvem vi er, hvordan vi agerer og hvor-

dan verden hænger sammen. Kunst 

skal udfordre og udvide vores erfa-

den digitale by 

Ifølge Bert Mulder bliver sammen-

spillet mellem bytes og mursten en 

af fremtidens store byplanlægnings-

mæssige udfordringer. I fremtidens 

vidensbyer smelter det digitale og det 

fysiske miljø sammen og danner en 

endnu ukendt hybridform, hvor det 

virtuelle indgår i de byrum, vi bevæ-

ger os rundt i.  Den digitale by besid-

der flere lag: Biler, trafiksignaler og 

laptops bliver intelligente og udvikler 

selvforståelse, lokale ”full service”-

hjemmesider giver boligområder et 

løft, og vi er konstant forbundet med 

vores kolleger, venner og dem, vi de-

ler interessefelter med. Udfordrin-

gen går på at udvikle en digital meta-

struktur, der kan forene de lokale og 

tværsektorale initiativer, der tilsam-

men skaber fremtidens digitale by.

gps som udviklingsredskab 

Henrik Harder står i spidsen for Det 

mangfoldige byrum; et Realdania-fi-

nansieret projekt, der ved hjælp af 

GPS-teknologi kortlægger personers 

færden gennem byens rum og dis-

kuterer relationer og interaktioner 

mellem mennesker, rum og bevæ-

gelser. Den kvantitative kortlægning 

suppleres med kvalitative analyser, 

hvor forsøgspersonerne skal besva-

re spørgsmål om, hvad de har foreta-

get sig på den givne lokalitet og ikke 

mindst, hvorfor de har ageret, som de 

har gjort. Ved hjælp af GPS-værktø-

jet får kommuner og andre byudvik-

lere et kvalificeret grundlag at træffe 

beslutninger på: Skal pengene bruges 

til at videreudvikle de allerede popu-

lære byrum, eller skal man alternativt 

satse på at opkvalificere de oversete 

byrum, der ikke bliver brugt?

byen bevæger sig 

Under overskriften Byen bevæger sig 

præsenterede Poul Broberg Dansk 

Idræts-Forbunds projekt om at føre 

idrætten ud i byens rum. Baggrunden 

for projektet er, at færre unge dyrker 

motion i dagligdagen, at storbyernes 

eksisterende og formelle idrætsfacili-

teter er i dårlig stand, samt et ønske 

om at sætte fokus på nye, moderne 

idrætsgrene. Har de unge ikke ad-

gang til at dyrke idræt i deres nær-

område, bevæger de sig ikke auto-

matisk hen til idrætsanlægget for at 

dyrke motion. Udover at sikre aktivi-

tetsmuligheder i nærområdet er et af 

formålene med DIFs projekt at rykke 

ved forståelsen af, hvad en idrætsfa-

cilitet er. DIF skelner mellem tre for-

skellige typer arenaer for fysiske akti-

viteter: hverdags destinationer, spon-
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Nikolaj Danielsen

Scenograf og medstifter af Madeleines Madtrater, 

har arbejdet på en række film og teaterstykker og 

har blandt andet vundet to Robert’er for bedste sce-

nografi. Som scenograf på Madeleines Madteater er 

han med til at sætte rammerne om det, der er blevet 

kendt som en af de mest fuldendte madoplevelser 

i Europa. 

Peter Hanke

Dirigent, medlem af tænketanken for Byens rum 

som udviklingsstrategi og grundlægger af Exart Per-

formances i 2002. Virksomheden er etableret i Dan-

mark og Storbritannien og arbejder med koncepter 

indenfor Art Beyond Entertainment og Leadership 

Perspectives for virksomheder og akademiske in-

stitutioner. Desuden tilknyttet Center for Kunst og 

Lederskab ved Copenhagen Business School. Ud-

dannet som musikleder med kor- og orkesterledelse 

som hovedfag fra Det kgl. danske Musikkonserva-

torium i 1988. 

Tom Nielsen

Arkitekt ph.d., lektor ved Institut for By og Land-

skab med ansvar for kandidatuddannelsen ’land-

skabsurbanisme’ og for landskabsuddannelsen. 

Projektleder for forskningsprojektet ’Bybegrebet og 

den grænseløse by’ under Center for Strategisk By-

forskning og forsker på projektet ’Atlas over et ter-

ritorium i forandring’. Har udgivet adskillige artikler 

og bøger, fungeret som censor og jurymedlem, samt 

været tilknyttet tegnestuen Transform. 

Rasmus Rune Nielsen

Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling 

fra Københavns Universitet, hvor han også har væ-

ret tilknyttet som underviser. Partner i 2+1 Idébu-

reau, der arbejder med branding, kommunikation 

og konceptudvikling særligt inden for byggeri, by-

udvikling, design og arkitektur. Han er forfatter til 

bogen Rem Koolhaas – Learning from Manhattan 

og en ivrig foredragsholder, skribent og debattør om 

alt fra citybranding og globalisering til byudvikling 

og økologi.

Mats Olsson

Arkitekt, specialiseret i byudvikling og byplanlæg-

ning og arbejder med bysociologi og rumlige urba-

ne strategier, blandt andet som rådgiver for Malmø 

Kommune. Er tidligere stadsbyggnadsdirektør i 

Malmø fra 1994-2004 og har dermed blandt andet 

stået bag planlægningen af den nye havnefront, 

Bo01 samt Universitetsholmen i Malmø. Mats Ols-

son er medlem af tænketanken for Byens rum som 

udviklingsstrategi.

John Pløger

Samarbejdspartner på Byens rum som udviklings-

strategi, dr. art., lektor ved Institut for Miljø, Sam-

fund og Rumlig Forandring samt Center for Bystu-

dier ved Roskilde Universitets Center, er tidligere 

forsker ved Norsk Institutt for By- og Regionsforsk-

ning (NIBR) og Statens Byggeforskningsinstitut 

(SBi). Han underviser med mellemrum ved Arki-

tekthøgskolen i Oslo, Kunstakademiets Arkitekt-

skole og LFB’s bykurser. 

Han har publiceret ekstensivt i internationale tids-

skrifter og har udgivet bogen Byens språk samt På 

sporet av byen. Lesninger av den senmoderne storby 

(m. Jonny Aspen) og forsket omkring planprocesser, 

planlægnings-etik og urbanitet.

Klaus Ronneberger

Journalist og og uddannet i social pædagogik, kul-

turstudier og sociologi. Har i mange år arbejdet for 

Institut für Sozialforschung i Frankfurt am Main. 

Han var medlem af forskningsgruppen Spacelab og 

har blandt andet været udgivet bøgerne Die neue 

Dienstleistungstadt: Berufsmilieus in Frankfurt am 

Main (1995) og Die Stadt als Beute  (1999) i samar-

bejde med Stephan Lanz og Walther Jahn.

Richard Sennett 

Professor i sociologi og idehistorie ved New York 

Univeristy. Har skrevet talrige værker om by og for-

holdet mellem byernes fysiske udformning og det 

moderne menenskes sociale relationer. Sennett har 

været Fellow of The Center for Advanced Study in 

the Behavioral Sciences og var valgt som medlem a 

the American Academy of Arts and Sciences samt 

the Royal Society of Literature. Sennett er desuden 

grundlægger af New York Institute for the Huma-

nities.

 

Helen G. Welling

Arkitekt ph.d., lektor Center for Idræt og Arkitek-

tur, Institut 3 på Kunstakademiets Arkitektskole. 

Blandt andet forfatter til Modernismens bygninger, 

Idegrundlag og bevaringssynspunkter og Space and 

Time Revised in the American Landscape. Arbejder 

på forskningsprojektet Alternative badesteder om-

kring Københavns Havn.

Allan de Waal

Arkitekt, forfatter, journalist, filminstruktør og TV-

producer. Siden 1963 freelance-medarbejder på 

Dagbladet Information med arkitektur, design og 

byplanlægning som hovedområder. Har produce-

ret radioprogrammer, tv, kortfilm og bøger og har 

i den forbindelse modtaget flere hædersbevisninger, 

blandt andet Arkitekturprisen, Statens Kunstfonds 

tre-årige stipendium og PH-prisen. 

ringshorisont. Derfor kan byplan-

læggere med fordel hente inspiration 

i kunstens rolle, når byens rum skal 

planlægges. Uanset om kunst direkte 

relaterer sig til vores dagligdag eller 

beskæftiger sig med mere metafysi-

ske spørgsmål, besidder kunst et po-

tentiale til at ændre vores verden.

Siden kunsten i den tidlige moder-

nisme blev autonom, har den funge-

ret som spydspids,  der har taget de 

første skridt ud af konformitetens 

statiske tilstand og opstillet alterna-

tiver. Byrummet besidder det sam-

me potentiale. Det har kant og krad-

ser i overfladen; det udfordrer og 

stiller spørgsmål ved vores sædvan-

lige måder at se og indtage verden 

på. På samme måde som vi lærer af 

kunsten, får udfordringer og konflik-

ter i et inkluderende byrum os til at 

se nye muligheder og måske i sidste 

ende følge nye veje. Det skaber rum 

for ligeværdige udvekslinger mellem 

mennesker, der bringes sammen i et 

improviseret og temporært fælles-

skab.

Denne antologi samler nogle af de 

indledende tanker fra projektet. Vi 

ønsker at takke alle bidragydere, del-

tagere i seminarer og møder, og andre 

der på den ene eller anden måde har 

vist interesse for projektet. Vi glæder 

os til det videre arbejde.

Udfordringen er nu at samle tråde-

ne og konkretisere de elementer, der 

kan åbne for en bred og vedkommen-

de debat om byens rum. Den bredere 

forståelse af offentlighedens domæ-

ne skaber nye ejerskabsformer i rum-

met, og håndteringen af disse står 

som en af de markante udfordringer, 

der skal angribes proaktivt.

Henning Bech

Cand.mag. i idéhistorie og dansk, ph.d. i kulturso-

ciologi, professor i sociologi ved Institut for Socio-

logi på Københavns Universitet, har skrevet talrige 

artikler og bøger om køn, seksualitet, byliv, billed-

medier og andre fænomener i senmoderne sam-

fund. Og har blandt  andet udgivet bogen When 

Men Meet, på dansk Når mænd mødes og Kvinder 

og mænd.   

Mikkel Bogh

Mag.art i kunsthistorie, rektor på Kunstakademiets 

Billedkunstskoler, har siden slutningen af 1980’erne 

virket som underviser, kunstkritiker, kurator og for-

sker. Har forfattet et stort antal artikler og bøger og 

har desuden en omfattende foredragsvirksomhed 

bag sig. Var fra 2000-05 lektor på Københavns Uni-

versitet og var fra 2003 desuden institutleder ved 

Institut for Kunst- og kulturvidenskab, Københavns 

Universitet.

Bidragydere
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mod den sanselige oplevelse og inkluderer sanseap-

paratet og kroppen gennem stemninger og atmo-

sfærer. Et iscenesat rum er også et programmeret 

rum og således et rum, hvori der er lagt en række 

mere eller mindre faste funktioner.

Kontekst: De omkringliggende og eksisterende be-

tingelser, der indvirker på et sted.  Konteksten har 

indflydelse på det enkelte rum, men kan også påvir-

kes af de aktører og det liv, der interagerer i den.

Livsformning: Dækker individets handlinger, kate-

gorisering og udfoldelse inden for sociale gruppe-

ringer. Forskellige kontekster skaber forskellige livs-

formninger, der indgår i mere eller mindre robuste 

fællesskaber.

Midlertidighed: Midlertidige rum er defineret som 

tidslig afgrænset varighed. Der kan skelnes mellem 

midlertidig brug og temporær brug: Det første be-

tegner ’brug i mellemtiden’, dvs. når et rum indta-

ges, fordi det alligevel står tomt. ’Temporær brug’ 

betegner derimod rum, der fra starten er planlagt 

som ikke-permanente, dvs. at de, der opsøger dem, 

kun ønsker at bruge dem i en begrænset tid. 

Mixed use: Planlægning af rum med blandede 

programmer og anvendelsesmuligheder. Blandede 

funktioner kan være rum til leg, rekreation, erhverv 

og boliger. Mixed use er et alternativ til den funkti-

onsopdelte by.

Netværk: Er både et sted og en forbindelse mel-

lem steder. En node eller knudepunkt i et netværk 

kan indgå i andre netværk og relationer på én gang. 

Netværket er relationer mellem forskellige områder, 

kontekster eller enheder. 

Overskudslandskaber: Begreb brugt af Tom Niel-

sen til at betegne det rumlige overskud, der er til-

bage efter planlægningen og udbygningen af byerne. 

Overskudslandskaberne er ikke positivt definerede, 

men er alligevel klart opfattelige rum med særlige 

materielle og sanselige kvaliteter.

Performativitet: I modsætning til det repræsentati-

onelle og funktionalistiske rum, er det performative 

rum stedet, hvor det fremmede kan intervenere og 

det individuelle kan udfolde sig. Det performative 

byrum griber aktivt ind i sin kontekst. I eksempel-

vis kunstens rum finder man denne performative 

intervention, hvor en særlig iscenesættelse af rum-

met kan ændre ved vores hverdagslige opfattelse af 

vores kontekst.

Potentialitet: Potentialitet er de muligheder, som et 

sted eller en situation indeholder. Det betegner det, 

vi ikke umiddelbart kan forestille os. Det fremmede 

i det kendte skal ses som et potentiale for byrummet 

ved, at vi forestiller os det, der kan ske, og det, som 

vi ikke ved på forhånd. 

Programmering: Er den tildeling af aktiviteter, 

funktioner eller handlinger, der skal eller kan foregå 

i fx et byrum eller en bygning.  

Proces: Er et tidsligt uafsluttet forløb, der forholder 

sig åbent og inkluderende over for påvirkninger un-

dervejs. Byens rum bliver ideelt set til processuelt 

med forskellige aktører involveret og har forskellige 

stadier af midlertidighed i sig. Processer fordrer en 

mere dialogorienteret planlægning, der forholder 

sig åbent overfor det uforudsete og forsøger at til-

passe sig til ændringer løbende. 

Professionelle partnerskaber: Strategiske samar-

bejder mellem forskellige faglige kompetencer. Er 

forankret i en samlet fortælling eller identitet på 

tværs af de faglige forskelle. 

Det relationelle: Et relationelt rum er et decentralt 

rum, der er defineret gennem både kontekst og an-

vendelse,  og som går på tværs af funktionelle indde-

linger. Det relationelle henviser til både strukturelle, 

sociale og kommunikative forbindelser på tværs af 

afgrænsede rum. Relationelle rum er derfor åbne 

og omskiftelige i forhold til anvendelse, identitet og 

kontekstuelle betingelser.

Rytme: Byens rum har forskellige rytmer fra fx tog, 

metro, cykler, åbningstider eller arbejdslivets rytme. 

Disse rytmer er indlejret i byens rum, som en puls 

man erfarer intuitivt og sanseligt.  

Strategi: En langsigtet planlægning med et særligt 

mål for øje. Strategier er styret af interesser og er 

ofte politisk orienterede.

Tilblivelse: Betegner de processer og forandringer, 

der konstant finder sted i byens rum. Fordi tilblivel-

serne endnu ikke er etablerede fakta, kan de være 

svære at indfange i planlægningens forudsigelige 

system. 

Transzone: Et foranderligt byrum for kreative og 

innovative aktiviteter, som på samme tid er et land-

skabeligt og bymæssigt rum med et uhåndgribeligt 

mentalt og fysisk potentiale. Eksempelvis fungerer 

havnen som transzone mellem byen og landskabet, 

der med flydende overgange åbner muligheder for 

eksperimenter og udfoldelser inden for livsform-

ning, bevægelse og rekreation. 

Virtualitet: Udover byens fysiske rammer består 

byens rum af en række virtuelle netværk af kommu-

nikation og informationer. I fremtiden skal planlæg-

ningen søge at inkludere det virtuelle og det fysiske 

i sammenfaldende digital cities.

Begrebsliste 

Affektion: Affektion er at følge byen med kroppen 

og sanserne. Byens rum er andet og mere end et 

funktionelt rum; det er også stedet, hvor vi bevæger 

os efter begær og drømme for at søge bekræftelse på 

normer og værdier, eller for at få nye perspektiver 

på det velkendte. 

Aktører: Mennesker, brugere, interessenter, firmaer 

og organisationer, der alle agerer og interagerer i 

byens rum. Byens rum kan være mere eller mindre 

åbent over for forskellige aktører.

Atmosfære: Atmosfæren udgøres af de elementer 

eller lag, der er på stedet på det konkrete tidspunkt. 

Således kan et sted have vidt forskellige atmosfærer 

på forskellige tidspunkter af dagen. Atmosfære er 

fx et steds sanselige kvaliteter som lyd, lys og dufte, 

men atmosfære er også en kvalitet, der lægger sig til 

byens midlertidige rum og overgange. Eksempelvis 

har havnen, parken, pladsen, gaden, metrostationen 

og shopping centret forskellige atmosfærer. 

Bevægelse: Mennesker er optaget af at rejse og af at 

bevæge sig – en drift, der handler om at indtage nyt 

land. I byen skal bevægelser koordineres gennem 

infrastruktur, hvor timing, samarbejde og koordine-

ring er bestemmende for byens flow.  

Confetti City: Begreb brugt af Per Riisom og Mats 

Olsson til at betegne vidensbyen, der, til forskel fra 

den funktionalistiske og den integrerede by, er or-

ganiseret tværsektorielt og relationelt. Confetti 

City beskriver opløsningen af det monofunktionelle 

kvarter. I stedet tildeles byens rum forskelligt ind-

hold og tænkes som områder af forskelle og mulig-

heder frem for af identiteter og funktioner. 

Den kreative klasse: Begreb brugt af Richard Flo-

rida til at betegne en værdiskabende, men alligevel 

på det tidspunkt overset, målgruppe for planlægge-

re og politikere. For at inkludere den kreative klasse 

i sin planlægning, skal man indarbejde værdier om 

det levende, det tolerante og det talentfulde. 

Distinktion: Begreb brugt af Pierre Bourdieu til at 

betegne en tendens til at adskille sig fra bestemte 

livsformninger eller sociale segmenter. Distinktion 

bunder i en anerkendt værdiforskel blandt et seg-

ment, hvor det bekræftes, at noget er bedre end no-

get andet. Distinktionen er på den måde relationel, 

da den er afhængig af, hvad andre vurderer som 

værdifuldt.

Erindring: Ligesom litteratur og kunst kan rummet 

fremkalde billeder, forestillinger og erindringer fra 

barndommen, fra lykkelige stunder eller mindevær-

dige begivenheder. Dermed er erindringer tæt knyt-

tet til et steds atmosfære og affektion.  

Flow: I byen er flow den kontinuerlige rumlige ud-

veksling og bevægelsen mellem kroppen og rummet, 

og kan også være udvekslingen mellem skalatrin, 

når skalaerne med ét omfattes som et sammenhæn-

gende hele og giver mening på tværs af de udstukne 

rammer. Flow forholder sig til det relationelle rum 

og netværket. Ifølge Mihaly Csikszentmihalyi (”At 

flyde mellem angst og kedsomhed” (2005)) er flow 

en tilstand af fordybelse, hvor tid og rum forsvinder 

og erstattes af dyb koncentration.

Det fremmede: Det fremmede er det, vi ikke er be-

kendte med, og som vi ikke identificerer os med. Det 

fremmede rum har uforudsigeligheden i sig og kan 

derfor være udgangspunkt for at rummet udvikler 

sig og åbner sig for andre anvendelser. Bysociologen 

Richard Sennett påpeger, at byens rum skal ”signa-

lere og lægge op til en accept af alt det, der er frem-

med for en selv, og dermed være med til at udvikle 

en basal, gensidig tolerance og forståelse af forskel-

lighed.” HVOR?

Fortælling: Er en integreret del af det, der former 

stedets identitet. Vi kan fremhæve og iscenesætte 

stedets mulige fortællinger eller fremhæve de ek-

sisterende og dermed skabe eller forstærke byrum-

mets identitet. Fortællingen kan udgøre en base for 

en fælles forståelse af et sted, en bygning, en hæn-

delse eller noget helt fjerde.  

Friktion: Byrum kan have mere eller mindre frik-

tion, og kan derfor virke imødekommende eller fra-

stødende. Friktionen kan gøre opmærksom på ’det 

andet’, åbne muligheden for andre anvendelser og 

invitere til mødet med det fremmede i det velkend-

te. Friktionen kan være med til at skabe nye erken-

delser i rummet. 

Ghettoisering: Betegner en tendens til at segregere 

sig i en gruppe med socialt ligesindede. Kan enten 

være tvungen, hvilket ofte medfører sociale pro-

blemer, eller frivillig hvilket kan resultere i gated 

communities af forskellig social observans.

Grænse: Kan være mellem forskellige rum, terri-

torier, måder at leve på eller forskellige anskuelser. 

Det er ofte på eller ved grænsen, at der opstår nye 

eller uventede fænomener, fordi friktionen mellem 

forskelligheder mødes her. Byens rum kan forklares 

som en dynamik mellem en række grænser, der hele 

tiden ophæves, rykkes og reetableres. 

Iscenesættelse: Iscenesættelsen af rummet kan 

være med til at vække vores begær eller lyst til at 

indtage det.  Kunst iscenesætter en særlig måde at 

opleve rummet på. Det iscenesatte rum retter sig 
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Helle Juul

Arkitekt MAA, Ph.d., partner hos Juul | Frost Arki-

tekter, projektlansvarlig for Byens rum som udvik-

lingsstrategi, arbejdet med byudvikling i flere sam-

menhænge og været projektleder på ”Fremtidens 

Campusområder – fra den akademiske landsby til 

urban universitetshub”, været chefarkitekt på Dansk 

Arkitektur Center, forskningslektor på Det Konge-

lige Kunstakademiets arkitektskole, og gæsteprofes-

sor på Pratt University i New York, RMIT Melbour-

ne i Australien, Lunds Universitet og Konstakade-

mien i Stockholm. Yderligere er Helle Juul medlem 

af kunstnersamfundet, optaget i Kraks blå og med-

lem af European Cultural Parliament.

Mikkel Klougart

Projektmedarbejder på Byens rum som udviklings-

strategi, cand. mag. i etnologi, har beskæftiget sig 

med de kulturelle og sociale aspekter af arkitektur, 

stedsidentitet og byplanlægning, blandt andet i for-

bindelse med udstillingsprojektet Historien i Gaden 

i Avedøre Stationsby og Den 6. Europæiske Byplan-

biennale. Mikkel Klougart har tidligere arbejdet 

med kommunikation hos JDS/Julien De Smedt Ar-

chitects og på Dansk Byplanlaboratorium.

Pawel Antoni Lange

Cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling, 

samt HA i kommunikation. Kommunikationsan-

svarlig hos JUUL | FROST Arkitekter.

Pawel Antoni Lange har været freelance-skribent 

i en årrække, amanuensis på Københavns Univer-

sitet, hvor han underviste i Den moderne kulturs 

historie, redaktionsmedlem af filmmagasinet Mifu-

ne, arbejdet med kommunikation for Københavns 

Kommune, Dansk Jazzforbund m.fl.

Kristine Samson

Erhvervs-ph.d.-stipendiat, cand. mag. i moderne 

kultur og kulturformidling. Kristine Samson be-

skæftiger sig med æstetiske og kulturelle udvik-

lingsstrategier og arbejder pt. på et ph.d.-projekt 

på JUUL | FROST Arkitekter om Det performativt 

æstetiske byrum som udviklingsstrategi. Har tidli-

gere arbejdet med kulturel byudvikling og processer 

for Forstadskonsulenterne og Kultur & Kommuni-

kation. Har derudover en baggrund som fagredak-

tør på forskellige tidsskrifter, magasiner og bøger.
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