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Cities on Speed
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Mens nogle byer vokser for hurtigt og koger 
over af dynamik, skrumper andre, savner 
naturlige funktioner eller stagnerer. Også disse 
byer har dog en egen dynamik, men den kan 
være sværere at få øje på. Problemområder, 
som især de store forstadsbyggerier opført i 
1960erne og 1970erne, lider under butiksdød, 
urban isolation og segregation. Men hvad får 
så disse kvarterers puls til at slå?

I forsøget på at finde ud af blandt andet 
dette og identificere kvaliteter i byområder, 
der er præget af en negativ udvikling, er bor-
gerdeltagelse i de seneste år kommet til at 
spille en større rolle i byplanlægningen. Det 
sker på forskellige niveauer og fra forskellige 
vinkler.

Oppefra, nedefra og fra siden
Aktører i borgerdeltagelse er først og frem-
mest myndigheder og borgere, og de måder, 
borgerdeltagelsen finder sted på, deler sig 
groft sagt i top-down og bottom-up. Oppefra 
kommer det kommunalt initierede forsøg på 
at engagere borgerne i byens udvikling som i 
for eksempel kvarterløftene. Nedefra kommer 
lokalborgernes egne initiativer, hvor de kun 
agerer som repræsentanter for sig selv. 

Disse to typer af borgerdeltagelse bliver 
suppleret af en tredje, som kan siges at komme 
fra siden: Uvildige eksperter som kunstnere, 
arkitekter og historikere, der involveres i eller 
igangsætter uafhængige projekter, hvor bor-
gerdialog og -deltagelse er centralt for projek-
tets udfald.  

Måske er opdelingen af top-down og bot-
tom-up i grunden ikke produktiv. Bottom-up 
kan sagtens foregå i storskala, ligesom top-
down kan foregå i en lille skala. Alligevel kan 
begreberne muligvis tjene til en diskussion af 
metoder for byudvikling. 

I dag kan det synes vanskeligt at diskutere 
tilgange til byplanlægning. Der er jo ingen, 
som kan sige nej til, at vi skal være 'sammen 
om byen' og planlægge for mangfoldighed, 
bæredygtighed og tryghed. Alle foregiver at 
mene det samme.

Kvarterløfts- og renoveringsprojekter præ-
senteres gerne som grundlæggende forskellige 
fra den oprindelige planlægning, de løfter eller 

fornyer, særlig hvad angår de store, planlagte 
forstæder bygget i efterkrigstiden. 

Officielt tages der afstand fra de store bolig-
områder og den ideologi, der lå bag produktio-
nen af dem. Udsagnet lyder, at vi nu slet ikke vil 
have ideologi mere. 

Imidlertid ligger der bag dette en ny ideo-
logi, men denne camoufleres af en bottom-
up- og fleksibilitetsretorik, som angriber og 
undergraver den tidligere ideologi. I virkelig-
heden gives borgerne ofte kun indirekte ind-
flydelse, og beslutningsmandatet ligger i sidste 
ende alligevel ikke hos dem. De får ind imel-
lem blot en gidselfunktion i legitimeringen af 
politiske beslutninger. Således kan kommunen 
intervenere i byen på en måde, som former 
samfundet, men fornægter samtidig, at der 
findes et top-down-samfund.

Urbanplanens hemmeligheder
De store boligområder havde succes med at 
dække efterkrigstidens boligbehov. Det krav 
om spontaneitet, vitalitet og kreativitet, som 
siden hen diskvalificerede dem, opstod først 
senere. Dermed er vores opfattelse af bolig-
områderne blevet, at de har udviklet sig til 
noget andet end oprindelig ønsket – alt imens 
det faktisk snarere er os selv og samfundet, der 
har ændret sig. Hvordan kan vi håndtere disse 
ændringer?

Urbanplanen er et socialt boligområde på 
Amager tæt på det indre København. Det blev 
tegnet af enhedsorganisationen Kooperativ 
Byggeindustri og opført under den socialde-
mokratiske overborgmester Urban Hansen 
sidst i 1960erne. Der bor 5400 beboere i ræk-
kehuse, blokke i fem til otte etager og et enkelt 
højhus. Situationen er typisk: I dag bor her 
mange mennesker på overførselsindkomst 
og området er blevet til en isoleret ø. Det ned-
slidte, halvtomme butikscenter, Solvang Cen-
tret, ligger usynligt placeret i den fjerne ende 
af området. Da det ikke kan ses fra vejene 
omkring området, samler det ikke nogen op. 
Urbanplanens monotone udformning, som 
kan kritiseres for at indskrænke den enkeltes 
spillerum, forsøger man nu at råde bod på med 
nye, mere spraglede facader, som dog struktu-
relt ikke gør nogen forskel.

Men dykker man ned i byen, opdager man også 
en anden og bedre virkelighed: I midten af 
bebyggelsen ligger der en velbesøgt park med 
børneinstitutioner, byggelegeplads, boldbaner 
og en bondegård med dyr. Der er forskellige 
små klubber, væresteder og arbejdsfælles-
skaber, stimuleret af det lokale kvarterløft og 
bibliotek. Og ikke mindst findes der lokale net-
værk og stolte beboere, blandt andet en gruppe 
mennesker, som har boet her siden 1960erne. 
Set udefra alt sammen en hemmelighed. Der 
er altså en mængde funktioner og et socialt 
liv i gang, som bare er usynligt for omverden. 
Urbanplanen kæmper ligesom mange andre 
boligområder med et dårligt renommé, og det 
er især det, der trænger til et løft.

Tværkunstneriske projekter
Kunst- og arkitekturprojektet SOUP – Sol Over 
UrbanPlanen foregik i Solvang Centret i første 
halvår af 2008. Statens Kunstfond nedsatte en 
arbejdsgruppe, bestående af billedkunstnerne 
Cai Ulrich von Platen og Kaj Nyborg, arkitek-
terne Gitte Juul og Carsten Hoff samt Over-
gaden Institut for Samtidskunst, som tog fat 
på at formulere nye visioner for stedet. Grup-
pen arbejdede nedefra med de lokale bebo-
ere, men kombineret med en indsats oppefra, 
som omfattede samarbejde med institutioner, 
design, kunst og debatarrangementer. I juni 
2008 blev offentligheden inviteret til det gamle 
center, som midlertidig blev forvandlet og gen-
oplivet med en bazar, værksteder, spisesteder, 
taghave, lokalmuseum, bibliotek, biograf og 
installationer, fortrinsvis drevet af Urbanpla-
nens beboere.

Samarbejdet mellem kunstnere og lokale 
beboere må bero på en gensidig åbenhed. 
Kunstnerne giver noget af sig selv for at invi-
tere beboerne til at give noget igen. Projektet 
kan ikke blive til uden beboernes deltagelse, 
men kunstnerne har det fulde ansvar for det. 
Gennem kunstnernes tilstedeværelse i en 
periode og gennem den fælles produktion 
kan der skabes involvering, kontakt, dialog 
og udveksling. På denne måde kan man nå ud 
over vanerne og konfrontere forventningerne. 
Dykke ned i byen og afsløre skjulte potentialer 
som en kulturel motor.

Mens politikere og myndigheder på den ene 
side og lokalborgere på den anden altid vil have 
noget i klemme og følge på forhånd kendte 
dagsordener, kan fagfolk, der arbejder i ram-
men af et kunstprojekt, bruge deres 'uskyldig-
hed' til at implementere en helt anden urban 
vision og tænkemåde. De kan stille sig i opposi-
tion og påvise, at tingene kan gøres anderledes

For de 'neutrale' eller 'frie' aktører har 
mulighed for at udvikle byfornyelsesprojek-
ter uden for arkitekt-klient-budgetrelationer 
og kan i modsætning til politikere og direkte 
berørte borgere vække kritisk dialog. Frem 
for at skabe konsensus og kontinuitet har de 
mulighed for at forhandle mellem konflikter. 
I bedste fald kan de analysere eksisterende 
sociale og rumlige situationer og tilpasse dem 
til mindre programmer, som bringer stederne 
tættere på deres egen særlige og ideelle version 
af virkeligheden.

Skub 
Man kan selvfølgelig spørge til, om ikke de 
spændende billeder forbliver billeder, når de 
bliver konfronteret med virkeligheden, som 
findes uden for den forvænte verden af ambi-
tiøse kuratorer og intellektuelle, kulturelle 
bestillingsopgaver? Om ikke kulturaliserin-
gen af bypolitikken blænder for de egentlige 
konflikter?

Mens der ingen tvivl er om, at tværkunst-
neriske projekter – begivenheder, imagepolitik 
eller enkeltstående interventioner – spiller en 
tiltagende rolle for byudvikling, hersker der 
stadig tvivl om, hvordan kunst og kultur egent-
lig indvirker på byen.

Kunst spiller frem for alt en rolle som 
en midlertidig, symbolsk revitalisering, der 
udadtil kan skabe pejlemærker og indadtil 
samlingssteder. Et redskab til at skabe offent-
ligt rum og inkludere mennesker i det. Den 
kulturelle tilgang til borgerdeltagelse tror på 
det urbane kollektivs frigørende kræfter, men 
er anderledes end bottom-up-urbanismen, idet 
den ikke bare passivt oversætter lokalfolkets 
vilje, men prøver at bringe et frisk syn på ver-
den til givne steder.

Eksperimentelle og utopiske koncepter 
for rummet tager de problematiske byområ-
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ders overskud af tid og rum til sig for at ændre 
situationer indefra og modbevise klicheerne 
om anonymitet, kulturel fattigdom, grimhed 
og funktionel håbløshed. Tværfagligheden i 
arbejdet viser desuden et ønske om at vende 
sig væk fra det monofunktionelle design mod 
en mere mangfoldig brug.

For at få de politiske beslutningstagere til at 
tage tværkunstneriske projekter i byen alvor-
ligt, er det nødvendigt, at der kobles forskning 
til forandringsprojekter, som kan undersøge 
den konkrete, håndgribelige effekt af tvær-
kunstneriske projekter. I mellemtiden kan vi 
starte med at iagttage, hvordan de på et mere 

metaforisk plan giver bykultur og byliv et inno-
vationsskub, arbejder for at fortælle neglige-
rede byområders historie og identificere deres 
iboende egenskaber – og måske endda ændrer 
det politiske status quo ved at demonstrere 
noget tænkeligt og ladsiggørligt.
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Nogle byområder er ved at kvæles i deres egen popularitet, mens andre trækkes med segregation og dårligt 
rygte. Kunst- og arkitekturprojektet Sol Over Urbanplanen  synliggjorde potentialerne i et såkaldt problem-
område på Amager. Her blev borgerinddragelsen sat i et spil mellem top-down og bottom-up strategier som 
undviger en fast arkitekt-klient-budgetrelation. Ved at demonstrere det utopisk ladsiggørlige er kunsten med 
til at ændre den politiske status quo og pege på en mere mangfoldig brug af rum i disse områder. 
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