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Forstaden/cyberspace Kommentar/interview

    
Kunst, bazar, verdenskøkken, lokalmuseum, 
biograf, taghave. Over 16 dage i juni 2008 
bød en udstilling på dette sammensurium 
i det ellers stille, halvtomme butikscenter 
Solvang i det almene boligområde Urban-
planen på Amager i København. Projektet 
blev gennemført med områdets beboere 
som bærende kræfter.

Begivenhederne foregik i rammerne af det 
midlertidige kunst- og arkitekturprojekt SOUP 
– Sol Over UrbanPlanen, som var blevet igang-
sat af Statens Kunstfond. Den udpegede ar-
bejdsgruppe bestod af arkitekterne Gitte Juul 
og Carsten Hoff, billedkunstnerne Cai Ulrich 
von Platen og Kaj Nyborg samt Overgaden – 
Institut for Samtidskunst. Overordnet skulle 
gruppen formulere og anskueliggøre idé- og de-
batskabende byudviklingsudspil. Lokalt skulle 
projektet belyse kunstneriske og arkitektoni-
ske potentialer i bydelen.

Efter at have studeret Urbanplanens forsømte 
Solvang Center og have stiftet bekendtskab 
med beboere og institutioner i området, samt 
det lokale områdeløft Partnerskabet, beslut-
tede gruppen at gribe udfordringen an 1:1. Der 
blev midlertidigt rejst en række stedsspecifikke 
installationer i fuld skala som et konkret billede 
på, hvordan stedet kunne være fremover. En 
byudviklings-mock-up med andre ord. 

Forankring
Det er en vanskelig udfordring at genrejse 
vores kuldsejlede, senmodernistiske vel-
færdsbyer. Det er svært at gøre noget ved 
det færdigplanlagte, overprogrammerede og 
storskalaanlagte. På den baggrund var SOUPs 
udgangspunkt at fokusere på det liv, der findes 
bag facaderne og mellem husene; at synliggøre 
ressourcer, som ikke er på bygningsniveau, og 
at fremhæve områdets fællesskaber. Samtidig 
forsøgte projektet at genopdage og aktivere 
den historiske arkitekturs iboende kvaliteter. 
SOUP ønskede at give Solvang Centret det liv 
og den centrale rolle, som de oprindelige plan-
læggere havde tiltænkt det, tilbage. Tilgangen 
var at gå i dialog med det eksisterende stof frem 

for at modarbejde og kritisere det. Således ville 
projektet fokusere på mulighederne frem for 
på manglerne. Ideen var at vise, hvordan et 
hybridt hus med sociale, kulturelle og merkan-
tile funktioner kunne bringe de oprindelige, 
men nu visnede, forestillinger om centret til 
live igen.

En bazar var hovedkraften i SOUP og det, 
der inddrog lokale kræfter mest. Markedets 
velkendte ramme gjorde, at de involverede 
beboere umiddelbart kunne møde op med 
varer og materialer og sætte deres boder og 
værksteder i værk. Verdenskøkkenet, hvorfra 
der blev solgt supper, var ligeledes en bebo-
erbåret aktivitet. Begge dele viser, hvordan 
man kan skabe en fælles platform på tværs 
af kulturer og udnytte den foretagsomhed og 
udadvendthed, som findes i Urbanplanen, men 
normalt ikke er en del af folks billede af et så-
kaldt ressourcesvagt område. 

SOUPs erfaringer viser, at hvis man vil forankre 
et beboerinddragende byudviklingsprojekt i et 
område, skal man være opmærksom på, hvilke 
ressourcer og energier, der findes på stedet. I 
Urbanplanen bor der mange ildsjæle, og de 
sociale fællesskaber er aktive, så der er i høj 
grad interesse for nye initiativer her. I andre 
boligområder er der måske ringere interesse 
for lokale fællesskaber og i stedet behov for 
andre typer tiltag. Tid, engagement og dialog 
er afgørende for, at projekter som SOUP kan 
lykkes. Det er vigtigt at være opmærksom på, 
hvordan deltagerne kan få egentlig indflydelse i 
det givne projekt og at skabe et bredt spillerum 
for deres deltagelse. Reel medindflydelse er en 
forudsætning for, at der kan skabes en ople-
velse af ejerskab. Og uden lokalt ejerskab og 
ansvarsfølelse kunne man lige så godt være 
blevet hjemme.

Realisering
Med al den negative omtale af almene boligom-
råder er det vigtigt også at fortælle de positive 
historier. Kunstneres og arkitekters æstetiske 
blik på et område kan være med til at synliggøre 
potentialer for nye måder at danne relationer 

og være sammen på. SOUPs have på taget af 
Solvang Centret, der på én gang fungerede 
som urtehave og vartegn, demonstrerede for 
eksempel, hvordan man med et enkelt greb 
kan bløde den “hårde” arkitektur op og skabe 
et behageligt sted at være (sammen). 

Med mock-up-tilgangen kan man gøre visioner 
håndgribelige – i modsætning til blot at 
beskrive sine visioner i ord og billeder. Det er 
forskellen mellem at snakke om et projekt og 
at realisere det. 1:1-udførelsen gør det muligt at 
involvere deltagerne direkte i arbejdet og sætte 
nye, sociale processer i gang. På den måde kan 
man gøre sig nogle substantielle erfaringer, få 
bekræftet om de tanker, man gør sig om, hvad 
der kan ske i et område, er bæredygtige, og 
siden foretage justeringer.

Når man arbejder med midlertidige, socialt 
orienterede projekter, er det vigtigt at lægge 
en realistisk tidsplan for opstart og afrunding 
af projektet. Den slags projektforløb risikerer 
nemt at blive presset ned i urealistisk korte 
tidsrammer og ende med at blive afviklet som 
traditionelle udsmykningsopgaver. Erfaring-
erne fra SOUP viser, at vil man flytte design-
begrebet og føre nye rum ud i livet, må man 
tilpasse organisationen til stedet og give fæl-
lesskaberne og ideerne god tid – og dermed en 
reel chance – for at udfolde sig. 

Marie Bruun Yde er cand.mag. i moderne kultur, 
tidligere projektmedarbejder på SOUP og redak-
tør på en publikation om projektet, som er under 
udarbejdelse.

Læs mere på www.soloverurbanplanen.dk

Eksperimenter i byen 1:1
Af Marie Bruun Yde
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Når arkitekten Rasmus Brønnum holder fyraf-
ten fra tegnestuen Effekt, hvor han arbejder, 
er det ikke “X-factor” eller “Aftenshowet”, han 
tænder for. I stedet bruger han en time eller 
mere på at opdatere sin blog om arkitektur, 
eller som han kalder den: sin ‘opslagstavle’ på 
nettet. 4.000 hits om ugen på www.rasmus-
broennum.wordpress.com tyder på, at en del 
følger med, når nye indlæg bliver tilføjet under 
kategorier som teori, hardware, arkitektfaglig-
hed og 2D/3D/4D. 

Men hvad fik ham i gang med at blogge, og hvad  
har fået ham til at bruge op imod 60 timer om 
ugen på det i ferieperioder? “Grundliggende 
er det nok, at jeg er en evigt nysgerrig per-
son. På en arbejdsplads er jeg ham, der ved 
alt muligt mærkeligt om alt muligt forskel-
ligt, og hvis ikke jeg ved det, så finder jeg lige 
ud af det,” siger han og fortsætter: “Jeg læste 
ikke selv blogs, før jeg gik i gang, og havde ikke 
nogen forkromet mission med at begynde at 
skrive selv. Det oprindelige navn ‘web log ’, 
som forkortelsen blog stammer fra, fortæller 

egentlig bedre, hvad fænomenet betød for mig. 
Det var en slags opslagstavle, hvor jeg kunne 
hænge mine uendelige mængder af book-
marks og kommunikere dem til mine venner. 
Vi mødtes og snakkede om arkitektur og resten 
af verden over en øl. Så kom vi til at tale om et 
eller andet spændende, jeg var faldet over, og 
der var bloggen en nem måde at dele det på. 
De andre kunne tjekke op på emnet, når det 
passede dem, og selv supplere med oplysnin-
ger eller links.”

Rasmus Brønnum beskriver arbejdet med 
at vedligeholde bloggen som en win-win-
situation. Han oplever ofte, at fagkolleger 
kommer hen til ham ved arrangementer i 
arkitekturverdenen og spørger til tidligere 
indlæg eller fortæller, at de læser bloggen og 
er glade for hans afsøgning af arkitekturen og 
dens teknologi. For ham selv betyder bloggen, 
at han oftere får udforsket eller afrundet små-
projekter for sig selv. “Det er helt forløsende. 
Det, at jeg har en blog, gør, at jeg får afsluttet 
nogle ting. Jeg får i højere grad taget mig sam-
men til at få læst de artikler, jeg falder over, og 
konkluderet på dem. De bedste indlæg, synes 
jeg, er, når man samler to, tre ting og skaber en 
sammenhæng ud af dem. Det bliver en måde 
at strukturere sin faglige nysgerrighed på. Og 
det er klart, at den positive respons, jeg får, 
både som kommentarer på bloggen og i ‘den 
virkelige verden’, er med til at give energi til 
arbejdet. Folk spørger mig tit om, hvordan jeg 
finder tiden ... Jeg kan konstatere, at det gør jeg 
– til gengæld ser jeg ikke så meget fjernsyn,” 
griner han. 

Om emnerne på bloggen fortæller han, at han 
prøver at holde fokusset meget værktøjsorien-
teret. Man kan som enmands-redaktion ikke 
konkurrere på nyheder, og der er ikke noget 
ved at lave indlæg om, at nu har Herzog & de 
Meuron vundet, igen, hvis det allerede har 
været på DACs hjemmeside eller design- og 
arkitekturbloggen Dezeen. (Sidstnævnte har et 
internationalt ry for at være først ude med det 
sidste). “Det handler om, hvad jeg selv gerne 
vil vide. Hvis jeg har en fornemmelse af, at det 

her plug-in har Viggo på Henning Larsens Teg-
nestue ikke hørt om, og at jeg selv ville være 
blevet megaglad, hvis nogen havde fortalt mig 
om det, så kommer det på bloggen,” siger han 
og peger på, at bloggen er hans forsøg på viden-
deling i praksis. “Man bliver helt glad, når man 
har opdaget noget spændende og kan give det 
videre. Fx som nævnt et plug-in, en ny feature 
i et program eller en artikel, som er enormt 
inspirerende. Jeg har ofte haft lyst til at under-
vise i arkitektur, men det er også et virke, som 
er meget tidskrævende. I stedet får jeg afløb for 
min lyst til at dele min viden og min nysger-
righed for faget med andre på bloggen.”   

Rasmus Brønnum beskriver selv sit virke som 
blogger som at stikke hovedet op over skyerne 
og se sig omkring, for derefter at fortælle om 
det, han har set. Det har den afledte effekt, at 
man får øje på andre, som gør det samme. Dem, 
der igen, som han udtrykker det, fortsætter 
med at ‘nørde’ arkitektur, når de andre er gået 
hjem. Det engagement bliver efterhånden til et 
netværk, der bl.a. har betydet, at Rasmus Brøn-
num er blevet inviteret til at deltage i arbejdet 
i Akademisk Arkitektforenings medieudvalg. 
Hans interesse for og viden om digitale pro-
cesser i byggeriet og alskens former for arkitek-
tonisk software gør også, at han tit er blevet 
bedt om at være primus motor i it-projekter 
på sin nuværende og tidligere arbejdspladser. 
“Livslang læring bliver der snakket meget om. 
Jeg prøver at gøre noget ved det med mig selv 
som udgangspunkt. Her er min blog med til 
at holde mig til ilden og sørge for, at jeg har et 
sted at samle op på de ting, som interesserer 
mig.”  sb

“Til gengæld ser jeg ikke så meget fjernsyn”
Interview med arkitekturbloggeren Rasmus Brønnum

Rasmus Brønnum. Privatfoto
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