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Afholdte aktiviteter En basar med 40 boder, et forladt supermarked, nyttehaver på taget, 
Abernes Skræk, kukkasser, et kæmpe perleforhæng og 5.000 mennesker. 
Alt sammen ingredienser i suppen kaldet SOUP – Sol Over Urbanplanen. 
Et projekt, som viste sig at gøre et forladt område mere attraktivt og 
tydeliggjorde hidtil ukendte kvaliteter.  

Det hele startede, da en beboer i Urbanplanen ansøgte Statens Kunstfond om 
penge til ‘en mere åndelig dimension’ til området. En stor renovering af hele 
områdets fysiske dimension var allerede i gang, men der manglede alligevel 
noget. Noget, der kunne samle folk og eventuelt sætte gang i Urbanplanens center 
– Solvang Centret. 
  
Solvang Centret var tænkt som Urbanplanens bankende hjerte – et mødested og 
butikscenter, der kunne samle folk. Men centret fik aldrig den tiltænkte betydning 
og forblev i periferien i stedet for at være et pulserende midtpunkt. Tilbage står et 
tomt og trist sted med en enkelt grønthandler, en bager og den lokale pub, 
Poppen. 
  
Basaren 
Arbejdsgruppen, som arkitekt Gitte Juul var en del af, startede med at kortlægge 
de ressourcer, områdets 5.000 beboere lå inde med. 
  
”Vi lavede den helt store kortlægning af de ressourcer, der er i Urbanplanen. Vi 
prøvede at lære folk at kende, så vi vidste, hvem der kunne være hovedkræfter i 
dette her fællesprojekt. Vi så os selv som nogle, der arbejdede på gadeplan – vi 
ville hverken lave et socialt projekt, et kunstprojekt eller et arkitekturprojekt, men 
sådan et hybridt projekt, der tog udgangspunkt i hele den sociale aktivitet og den 
historie, som Urbanplanen har,” fortæller Gitte Juul. 
  
Beslutningen blev at lave en basar. Gitte Juul fortsætter: ”En basar samler ikke 
alene folk. Den inddrager både det at købe og sælge ting, det at producere ting og 
det at have kulturelle arrangementer. Basaren er en hybrid mellem noget socialt, 
kulturelt og merkantilt.” 
  
En succes 
Hele arrangementet med basaren og andre aktiviteter løb af stablen i juni 2008. 
Og med stor succes: 
  
”I de 14 dage, projektet varede, lykkedes det os faktisk at få aktiveret Solvang 
Centret, som ellers bare var et trist sted, hvor folk ikke turde gå hen om aftenen. Vi 
fik skabt en platform for, at folk kunne mødes om noget, og at de havde et fælles 
ansvar for at få det til at køre,” afslutter Gitte Juul. 
  
Arbejdsgruppen bag SOUP 
På initiativ fra den lokale forening Kunst i Planen nedsatte Statens Kunstfond i 
sommeren 2007 en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af billedkunstnerne Kaj 
Nyborg og Cai Ulrich von Platen, arkitekterne Gitte Juul og Carsten Hoff samt 
kulturinstitutionen Overgaden – Institut for Samtidskunst. Arbejdsgruppen skulle 
frem til sommeren 2008 komme med en række visioner for et fremtidigt Solvang 
Center. 
  
Urbanplanen 
Urbanplanen var et storstilet byggeprojekt i slutningen af 1960’erne. Et bud på 
fremtidens grønne velfærdsby, hvor selvforsyning og sociale værdier var 
implementeret i arkitekturen med tilhørende butikscenter, byggelegeplads, 
bibliotek, biograf, kulturhus, kirke, skole, lokalmuseum og utallige andre faciliteter. 
Projektet blev aldrig fuldført. 
  
Hørt i debatten 
"Hvis der skal være en fremtidig basar, så skal der komme en investor på banen. 
Det er klart, at det ikke kan gøres uden penge." 
  
Hørt i debatten 
”Hvad med nu? Har det forandret noget? Er der nogen, der gør noget ved det? Det 
lyder jo som et lovende projekt – med Statens Kunstfond, kogekone og 
kulturformidler, som sammensætter et program. Men sådan fungerer dagligdagen 
jo ikke.” 
  
Hørt i debatten 
”Man skal huske på, at de mennesker, der kunne få glæde af et projekt som 
SOUP, ikke er vant til at organisere og styre. Man skal hjælpe dem på vej og stille 
sig i et mellemfelt, hvor man skaber rammer, som er præcise, men ikke afsluttede. 
Der skal være plads til, at nogen udvikler noget, som man måske ikke havde 
forestillet sig, og man må ikke være bange for ikke at kende slutresultatet.”  
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