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Forord
Forord ved Tom Nielsen, formand for Kultur &
Fritidsudvalget, Ballerup Kommune:
“I 2011 besluttede medlemmerne af Kunstrådet
at etablere ‘Kontoret for Kunst i Byen’, som vel
bedst kan forklares som et ‘flytbart projektrum’,
der skulle være med til at skabe opmærksomhed om kunst i byens rum og særligt fungere
som platform for arbejdet med udformningen af
Banegårdspladsen.
I perioden fra 2011 til 2015 ‘boede’
Kontoret for Kunst i Byen på en række adresser
i bymidten og gennemførte en række kunstneriske nedslag og debatskabende arrangementer
– særlig i forhold til Banegårdspladsens kommende forandring. Det er disse nedslag - eller
projekter om man vil - og de erfaringer vi har
gjort os som en følge af arbejdet, du i denne
bog kan læse om.
Ønsket med bogen er at tilbyde læseren
en gennemarbejdet redegørelse for Kontoret
for Kunst i Byens arbejde - i tilbageblik såvel
som ind i fremtiden – som kan fungere som et
afsæt og inspiration for den videre drøftelse af
udviklingen af bymidten og måske bedre endnu,
fungere som retningsanviser for udformningen
og udviklingen af den nye plads på Banegårdspladsen og i Ballerup Kommune generelt.
Kontorets opfattelse af, at mindre elementer, aktiviteter og handlinger kan være
drivende kræfter for udviklingen af byens offentlige rum, har indtil videre formået at påvirke
politiske beslutninger om bymidtens fremtid,
påvirke arkitektforslagene i konkurrencen om
Ballerups ny Banegårdplads og påvirke dommerkomiteens valg af vinderforslag.
Det er mit ønske, at tankerne og ideer
fra bogen kan inspirere og bidrage til Ballerup
Kommunes fortsatte arbejde med at skabe
spændende og aktive byrum.
God læselyst.”
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Introduktion
Introduktion

‘Det foreløbige KONTORET FOR KUNST I
BYEN kompendie’ består af fire hovedafsnit:

‘Det foreløbige KONTORET FOR KUNST I
BYEN kompendie’ beskriver nye måder at udvikle Ballerup på, baseret på relationerer og en
underlæggende ideologi om at skabe fællesskaber og stærke relationer til konteksten.

HISTORIER - redegør for hvordan Kontoret for
Kunst i Byen er organiseret og hvilke forudsætninger og omstændigheder der arbejdes ud fra.
Derudover dokumenteres Kontorets idégrundlag og fokuspunkter. Endelig perspektiverer
antropolog Mark Vacher Kontorets arbejde,
via en tekst der tager udgangspunkt i projektet
Gaden.

Kompendiet dokumenterer en kunstnerisk praksis i Ballerup Bymidte, der har forsøgt at komme
bagom et fikseret billede af Ballerup ved at
inddrage mange forskellige aktører og hermed
også det uforudsigelige i planlægningen.
Gennem kunstneriske nedslag har
Kontoret for Kunst i Byen undersøgt hvad det
offentlige rum i Ballerup er for en størrelse og
hvem det er til for.
Kontoret har undersøgt og udforsket
hvordan et arbejde med kunst og arkitektur kan
møde forskellige situationer og favne virkeligheden, som den ser ud i Ballerup. Kunst og
arkitektur er anvendt i midlertidig bygget form
til at skabe interventioner og nye situationer i
henholdsvis Centrumgaden og på Banegårdspladsen og har derved gjort fysisk fravær
nærværende og sanseligt.

BEGIVENHEDER - dokumenterer Kontoret for
Kunst i Byens udførte projekter i perioden 20112015.
BALLERUPS STEMMER - indeholder interviews, portrætter og kommentarer fra byens
borgere, foreninger og institutioner.
FORESTILLINGER - belyser og kommenterer
vinderforslaget i konkurrencen om den fysiske
omdannelse af den nye Banegårdsplads og
anviser muligheder for hvordan kunst kan indgå
i den kommende omdannelse af Bymidten.
Endelig anvises et konkret forslag til en
ny begyndelse: Etableringen af et Testmarked,
så snart den fysiske omdannelse af den nye
plads står færdig. Kontoret for Kunst i Byen,
Ballerup Bibliotek og Ballerup Kommune belyser hver især potentialerne for at udvikle et
Testmarked, der kan give mulighed for at afprøve organisering, indhold, logistik, design og
formidling af aktiviteterne på byens nye plads.
‘Det foreløbige KONTORET FOR KUNST I
BYEN kompendie’ skal ikke forstås som en
færdig manual for hvordan kunst og arkitektur
anvendes som en driver af byudvikling. Kompendiet skal nærmere ses som en platform der
foreslår en række muligheder for at åbne horisonten for hvordan der kan tænkes, handles og
udvikles i det fælles, offentlige rum.
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HISTORIER
Hvordan Kontoret for Kunst i Byen blev til

Dannelse af nomadisk projektrum parallelt med
udviklingen af Ballerup Bymidte.

Undersøgelser via bygget form

Forstyrrelse af den vante orden og opfordring til
reflektion over hvad byen kunne blive til.

Ballerup

Identitetsskabelse.

Lille infrastruktur

Fokusering på den lille infrastruktur, der er sparsom i Ballerup, men som kan medvirke til at kitte
byen sammen og vidne om urbant overskud.

Gaderegulativ

Undersøgelse af hvordan grænserne i gågaden
kunne udfordres og åbnes for nye muligheder.

“At opsøge et tvivlstilfælde” - af Mark Vacher

Et antropologisk blik på Kontorets arbejde efter en
vandring gennem Gaden.

Kontinuerlig identitetsskabelse

Samskabelse af Ballerups kulturelle lokalhistorie
gennem samarbejde mellem kunstnere, borgere,
foreninger og institutioner.

Selvorganiseret pleje af uformelle aktiviteter.

Drift og vedligeholdelse
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Hvordan Kontoret for Kunst i Byen blev til
Ballerup Kommune har benyttet sig af kunstfaglig bistand siden starten af 80erne og i 1988
vedtog kommunen 2 % reglen, som bestemmer
at kommunalt nybyggeri, større renoveringer
og grundsalg til boligområder afsætter 2 % af
byggesummen eller salgssummen til kunst.
Sammen med store fondsbevillinger har 2 %
reglen været medvirkende til at der i dag findes
så meget kunst i Ballerups offentlige rum.
For at skabe klare rammer for hvordan
man bedst sikrer en både kvalitativ og gennemsigtig behandling af alle kommunens
kunst-tiltag, etablerede kommunen et Kunstråd
i slutningen af 2008. Kunsten blev anvendt som
igangsætter af nye udviklende samarbejdsprojekter og netværk. Kunstrådet bestod af lige
antal politisk valgte medlemmer og kunstfagligt
udpegede medlemmer. Centerlederne fra By,
Kultur og Erhverv og Ejendomme deltog på
sidelinjen, da de fleste sager havde berøring
med disse to centre. Ballerup Kommune var i
gang med at udvikle Ballerup Bymide.
I 2007 gennemførte kommunen en
Vision 2020-kampagne, som viste en udbredt
opfattelse af, at trafikken dominerer og forstyrrer
for meget i Ballerup Bymidte. Der blev efterlyst
metoder til at afvikle trafikken mere smertefrit,
sådan at der blev plads til udfoldelse i Bymidten. Med Planstrategi 2008 besluttede Kommunalbestyrelsen at satse på bedre by frem for
mere by, og på at omdanne, tilpasse og bygge
nyt i den eksisterende by.
Som første led i at skabe en levende
og tæt Ballerup Bymidte der kan fungere som
knudepunkt og centrum for handel, beboelse,
erhverv og kultur, afholdt Kommunen i foråret
2010 en idékonkurrence med deltagelse af tre
prækvalificerede teams, der kom med hver
deres bud på en udviklingsmodel for Ballerup
Bymidte. I den forbindelse faciliterede Kommunen en række workshops for byens borgere og
interessenter med henblik på at skabe en åben
og inddragende arbejdsform.
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Hvordan Kontoret for Kunst i Byen blev til
Kommunen beskrev Idékonkurrencen som en
tværgående opgave der ikke alene handlede om
planlægning af fysik, men også om livet og aktiviteterne i byens rum og i husene. Omdannelsen
af Ballerup Bymidte skulle i høj grad handle om
at skabe mere aktivitet i bymidten og synliggøre
det liv og de mennesker, byen huser.
Da Ballerup Kommune har god erfaring
med at integrere kunst i byens udvikling, blev
Kunstrådet inviteret med i workshop arbejdet.
Idékonkurrencen pegede på kunst og midlertidige initiativer som katalysator for en engagerende og tilgængelig byudvikling. Denne strategi
ønskede kommunen at arbejde videre med.
Efter konkurrencens afslutning vedtog
Kommunalbestyrelsen dokumentet ‘Rammer og
Handlinger for udviklingen af Ballerup Bymidte’,
som udstikker rammerne for de kvaliteter, der
ønskes i Ballerup Bymidte. Det lykkedes imidlertidig ikke kommunen at finde investorer med
interesse for at investere i Ballerup Bymidte.
Byudvikling er en langvarende proces.
For målrettet at holde diskussionerne og forestillingerne om Bymidtens fremtid levende og
samtidig søge at gøre kunstnere til en selvstændig ressource i forhold til forskellige udviklingsprojekter i Ballerup Kommune, blev det i Kunstrådet besluttet at oprette et projektrum direkte
i gadebilledet. Ambitionen var at afprøve nye
muligheder for at skabe reel udveksling mellem
borgere og besluttende myndigheder parallelt
med kommunens byudviklingsproces. Gitte Juul
blev udpeget som kunstnerisk leder af projektrummet, der fik navnet Kontoret for Kunst i
Byen og blev dannet i forsommeren 2011 som
et samarbejde mellem Ballerup Kunstråd og By,
Kultur & Erhverv.
I 2014 viste nye muligheder sig for at
komme videre med den fysiske omdannelse
af Banegårdspladsen, da Ballerup Kommune
indgik en partnerskabsaftale med Realdania om
et projekt for Ballerup Bymidte som en del af Realdanias kampagneprojekt ‘Kickstart forstaden’.
Gehl Architects og Rambøll udarbejdede rapporten: ‘Ballerup trafikknudepunkt, byrum
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Hvordan Kontoret for Kunst i Byen blev til
og fortætning omkring trafikalt knudepunkt’,
som belyste at busterminalen kan reduceres i
omfang, hvorved der kan skabes plads til et nyt
byrum foran Ballerup Bibliotek. Kickstart projektet tiltrak en investor, der er villig til at opføre en
bygning på den kommende nye plads, hvilket
var en forudsætning fra Realdanias side.
I 2015 hyrede kommunen Kvistgaard og
Hird til at arrangere 2 byvandringer for byens
borgere, erhvervsaktører, politikere og embedsmænd. Formålet var at kaste nyt lys over
Ballerup Bymidte for bedre at kunne udvikle
den. ‘Oplevelsesmatricer’, bestående af 5 matricer vedrørende “karakteristika, oplevelsestyper, sanser, fortællinger og potentialer”, skulle
hver især hjælpe med at afdække nye lag i en
subjektiv forståelse af Ballerup Bymidte.
I februar 2016 udskrev Ballerup Kommune og Realdania en indbudt konkurrence om
Banegårdspladsen. Visionen for Banegårdspladsen er i forundersøgelsen ‘Kickstart
Ballerup Trafikknudepunkt’ defineret i en række
principper, der skal sikre at projektet skaber
bykvaliteter. Formålet med principperne er at de
kan fungere som guidelines i den videre proces,
samtidig med at de kan videreudvikles, så de
bliver relevante for den kommende arkitektur og
landskabsbearbejdning.
Mens Rådhuset undersøger og udvikler ved at
producere rapporter, visions- og idékataloger,
handlingsplaner og byvandringer, har Kontoret
for Kunst i Byen sat sig for at undgå at komme
med konklusioner eller færdigartikulerede løsninger på byudviklingen - eller endsige producere fikserede billeder af forestillingerne.
Kontoret eksperimenterer med nye
måder at udvikle byen på, som implicit også
handler om nye måder at samarbejde på.
Kunstnere og borgere i fællesskab konstruerer, producerer og skaber forestillinger om
hvad byen kan blive til gennem bygget form
direkte i skalaen 1:1, som byens indbyggere og
besøgende kan vandre rundt i, reagere direkte
på og dermed diskutere.
9

Undersøgelser via bygget form
Kontoret for Kunst i Byen og dets tilknyttede
kunstnere og arkitekter arbejder bevidst udenfor
- eller ved siden af - kommunens gængse protokoller og har mandat til at udfordre grænserne
for konventionel borgerinddragelse.
Kontoret fungerer som en ‘fremmed’, der
ankommer til byen uden frygt for at forstyrre den
vante orden. Det skærer sig ind i det offentlige
rum med en pludselig tilstedeværelse og udfordrer hverdagslivet ved at opstille byggede strukturer, der kan skabe spor og momentvis væve
sig ind i de steder, det undersøger. Kontoret
bruger hvad det finder på stedet; indlemmer og
tilpasser de fundne strukturer og ressourcer i
konstruktionen af improviserede rum til gavn for
lokalsamfundet såvel som for Kontoret selv.
Kontoret for Kunst i Byen er ikke fokuseret på at skabe en færdig by, men tilbyder et
bevægeligt system, der prompte kan producere
et nyt rum og kulturelt sted. Denne gensidige
relation mellem intervention og hverdagsliv

kan skabe tilstande, hvor lokalsamfundet får
mulighed for ar forhandle om sin fremtid.
Den overordnede ambition er at bygge
videre på Ballerups allerede veletablerede kulturliv. For at nå så langt som muligt ud til byens
borgere på tværs af forskellige kulturer, prioriterer Kontoret at være fysisk til stede i byen. Kontoret flytter derfor midlertidigt ind i byens tomme
lokaler, egnede pladser og steder i bymidten,
som bearbejdes til lejligheden.
Kontoret har haft base i Ballerup Centret, på Banegårdspladsen og i Gågaden og
har med sine interventioner rundt om i Ballerup
Bymidte taget hul på en proces, der udfordrer
og udvikler brugen af byens fælles rum.
I perioden 2011 – 2015 har Kontoret for
Kunst i Byen udforsket byens potentialer og
udfordringer via en række begivenheder, der afprøvede andre former for borgerinvolvering end
borgerhøringer og idéworkshops om konkrete
forandringer i kommuneplanen.
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Undersøgelser via bygget form
I perioden 2011-12 viste Kontoret udstillinger i
en tom butik på 1.sal i Ballerup Centrets stationsdel. Det har dels været præsentationer af
kunstnere, som i de seneste par år har udført
udsmykninger i Ballerup Kommune, og dels en
udstillingsrække med lokale kunstnere. Derudover udstillede en gruppe kunstnere under
huskunstnerordningen resultatet af deres arbejde med kommunens ungdomsklubber. Men
først og fremmest har Kontoret stået for en række byrumsprojekter:
Projektet Lyset finder Vej kastede lys på
byens bagsiderum, mens Tehaven og Det andet
Bibliotek skabte rum på Banegårdspladsen, der
anvendte den tid der bruges på at vente på bus
eller tog. Projektet Gaden, havde fokus på at
etablere et samspil mellem erhvervsdrivende, beboere og besøgende i Centrumgaden
i Ballerup. Det seneste projekt Banegårdsfælleden handlede om den nært forestående
omdannelse af Banegårdspladsen.

Med sine projekter har Kontoret for Kunst i Byen
undersøgt, hvordan forskellige kunstneriske
strategier kan medvirke til at nedbryde barrierer og tænke nyt, når det gælder udviklingen
af byens fælles rum. Byrumsprojekterne har
stillet spørgsmål til autoriteternes konventionelle
regler og systemer i en søgen efter alternative
måder at tænke byplanlægning på.
Hovedpointen i disse nye situationer er
at borgerne gives en anledning til at føre uformelle samtaler med hinanden om forståelsen og
opfattelsen af deres by, hvilket skaber mulighed
for at finde frem til de værdier og meninger,
byen rummer. I bedste fald kan de nye situationer åbne op for værdier og potentialer, som
hverken borgere eller planlæggere har mulighed
for at kende på forhånd.
Disse nye forestillinger og nye blik på
byen vil optimalt set give alle et helt nyt fælles
udgangspunkt at arbejde videre ud fra.
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Stor infrastruktur
Stor infrastruktur
Ballerup er langfingeren i Fingerplanen, der
blev offentliggjort i 1947 af Egnsplankontoret for
Storkøbenhavn som den første danske byudviklingsplan. Planen skulle sikre så kort afstand
som muligt mellem bolig, arbejdspladser og
grønne områder på basis af kollektiv trafik.
Med S-togets ankomst til Ballerup i 1949 gik
Ballerup fra at være landsby til stationsby med
hastigt stigende befolkningstilvækst.
I dag er den store trafikale infrastruktur udbredt i
Ballerup. Der er et rigelig udbygget vejnet, busog tognet. Ankommer man til Ballerup via vejnettet, kører man på store veje der ikke afslører
Ballerups karakter. Ankommer man med toget,
mødes man på den ene side af Ballerup Centrets lukkede facader som skaber bagsider i
byen, - eller af Banegårdspladsen med en stor
mængde busser der fordeler passagerer videre
rundt i kommunen. Togskinnerne har opdelt
bymidten i to dele, og på nuværende tidspunkt
afslører ingen af disse fysiske ankomstsituationer at der er noget at komme efter som besøgende til Ballerup.
Hvordan skabes en god entré til Ballerup - og
hvad skal der sættes fokus på?
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Lille infrastruktur
Lille infrastruktur
Kontoret for Kunst i Byen har valgt at fokusere
på at styrke byens lille infrastruktur. Ved hjælp
af kunst og arkitekturinterventioner støttes op
om byens udvikling frem mod flere fælles byrum
og mere aktivitet i Ballerup Bymidte, båret af udveksling og forhandling mellem de mennesker
der bor og færdes i byen. Interventionerne giver
mulighed for at afdække og synliggøre potentialer for relationer mennesker imellem.
Den lille infrastruktur handler snarere
om vedligeholdelse, kultur og byrealiteter end
om innovation, global vækst og byvisioner.
Ballerup Bymidte har brug for vedligeholdelse
og udvikling af sin kultur - som ikke kun drejer
sig om innovation og vækst - men også om at
kende og forstå byens ressourcer og realiteter
før de store visioner skabes. Det kan være
svært at forestille sig virkeligheden, som den
er - og hvordan der kan bygges videre på denne
virkelighed. Det er det Kontoret for Kunst i Byen
forsøger at bistå med.

Værksted
Ved at etablere åbne værksteder midt i byen,
inviteres byens borgere indenfor og til at tage
del i projekterne.
Mødesteder
Fysiske mødesteder er essentielle for at kunne
etablere tillidsfulde relationer, som er forudsætningen for at kunne vedligeholde og videreudvikle byens fælles rum.
Kontoret for Kunst i Byen har eksperimenteret med at opstille skrøbelige ting i det
offentlige / fælles rum. Ting der er skrøbelige
og lette at fjerne afspejler tillid og et ønske om
tryghed fra dem der opstiller tingene. Kontorets
erfaring er at folk slapper af, når de bliver mødt
med tillid. Måske føler de sig endda velkomne.
Improviserede potentialer
Ting der umiddelbart kan fremstå som rod og
uorden i gadebilledet, kan indeholde vigtige
egenskaber, når der arbejdes på at skabe nye
kategorier i byens rum. Egenskaber som stor
grad af fleksibilitet og tolerance overfor improvisation er essentielle, når hensigten er at skabe situationer og rum der ønsker at tilgodese
alle byens borgere.
Eksempelvis evnede Gadens ‘Væksthus’ at tjene som opholdsrum for alle Ballerups
samfundslag blot ved tilførsel af en presenning
og en masse tomatplanter.

Mindre tings store betydning
Ved at rette fokus på mindre ting der kan virke
som vinduer til Ballerups indre liv, kan fingerpeg
gives om, hvor det vil være godt at sætte ind i
fremtiden.
Mindre ting som eksempelvis Det andet Bibliotek har en dobbeltfunktion. Det tjener
som et brugbart objekt, samtidig med at det
fælles ritual omkring udveksling af bøger viser,
hvordan det er forbundet til sit oprindelsessted
og til byen med dens vaner, skikke og hverdagsliv.
Sammensatte rum
Ved at sætte programmer og funktioner sammen, som ikke traditionelt opleves i samme rum,
skabes mulighed for at helt nye sammenhænge
og betydninger kan opstå. Ved eksempelvis at
sammensætte bøger og busser, inviteres pendlere til at anvende den tid hvor der ventes på
tog eller bus på nye måder.

Grænsen mellem offentlig og privat
De ting Kontoret har opstillet i Ballerup Bymidte
er ikke tænkt som markører af et territorium.
De er ikke opstillet for at afgrænse arealer og
indlemme offentlige rum til halvprivate zoner. De
er tværtimod opstillet for at udvide det offentlige
rum og skabe nye sammenhænge i byen.
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Lille infrastruktur

‘Ballerup Sløjfen’, 1987
Stations uret på Jernbanebroen i Centrumgaden
er et flot eksempel på en offentlig gestus i det
fælles rum.

‘Timeglasset’, 2013
I forbindelse med projektet Gaden, foreslog
Kontoret for Kunst i Byen en ny bemaling af
fodgængerfeltet i Centrumgaden, for at binde
gågaden bedre sammen. Forslaget blev ikke realiseret grundet manglende tilladelse fra Politiet.

Lyset finder Vej, 2011
For at henlede opmærksomheden på byens
bagsider og for at opfordre til diskussion om
hvordan passagertrafik fra stationsområdet
kunne fordeles ud i byens rum og herved danne
nye færdselsårer og ruter i byen, opførtes en
række lysinstallationer i Ballerup Bymidte.
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Scene / Lysinstallation, Lyset finder Vej, 2011
Det offentlige rum er et konfliktfyldt rum, hvor
mange forskellige livsformer skal fungere side
om side. Sammensætningen af boliger og
offentlige installationer og begivenheder kan
skabe interessekonflikter, der kræver forhandling. Fx i forhold til en lysinstallation, der gav
rødt genskær i private soveværelser.

Busser og bøger, Det andet Bibliotek, 2012
Reoler med bøger og planter indtog busstoppestederne rundt om på Banegårdspladsen.

Busser og marked, Banegårdsfælleden, 2015
Grantoftegaard rykkede ud på Banegårdspladsen til Kontorets ‘Efterårstræf’ og holdt marked for en dag med servering af friskpresset
æblejuice.

Busser, diesel og korsang, Banegårdsfælleden,
2015
Bente Hanke og Vestegnens kor sang efteråret
ind midt på Banegårdspladsen blandt kørende
busser.
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‘Halaldyret’
Butikker sætter sammenklappelige skilte ud på
fortorvet / gågaden for at reklamere for deres
varer og ydelser. Regulativer beordrer skiltene
ind om natten. I forbindelse med projektet Gaden
i 2013, designede Kontoret for Kunst i Byen et
særlig identitetsskabende skilt til Centrumgadens
Halalslagter. ‘Halaldyret’ er halvt lam og halvt
kalv og udformet som de udskæringer halalslagtning anvender. Det står der endnu.

‘Ballerup Krøniken’
‘Ballerup Krøniken’ er en glimrende guide til
Ballerup, da den giver en fornemmelse af det liv,
som er blevet levet i byen. Krøniken omhandler
Ballerups historie i perioden 1950 - 2000.
Filmene er baseret på optagelser fra private
borgere samt fra Top- danmark, Danmarks
Radio, Jørgen Andersen (JA-Måløv), fam. Bendixen (Bendixens Danseinstitut), fam. Andersen
(Ballerup Kro) og mange flere.

‘Ballerup Mixeren’
“Ballerup Museum har en fin særsamling med
Ballerup Køkkenmaskiner fra virksomheden
Helmuth A. Jensen. På trods af navnet, så har
virksomheden aldrig ligget i Ballerup men i
Rødovre. Køkkenmaskinen fik navnet ‘Ballerup’,
fordi virksomheden i 1937 havde lanceret det
anerkendte elhegn, der blev afprøvet på Holmegaarden i Ballerup. Da virksomheden lancerede deres køkkenmaskine omkring 1950, fik den
navnet ‘Ballerup Master Mixer’” .
(Ballerup Bladet, 12.11.2015)
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‘Ventesokkel’
‘Ventesoklen’ var en del af projektet Banegårdsfælleden. Soklen ventede på at de forskellige
skulpturer, som børnene fra Ballerup Blledskole
lavede, blev sat op. I mellemperioderne fungerede soklen som siddemødel for Banegårdspladsens besøgende.

‘Udstillingsvindue’
‘Udstillingsvinduet’ fungerede under projektet Banegårdsfælleden. Det blev skabt i et af
Ballerup Biblioteks vinduer i Maker Space, og
viste 3D printprocessen af ‘Børnenes Statue’ til
Banegårdspladsen.

‘Talerstol’
‘Talerstolen’ var en del af projektet Gaden.
Den var et flytbart symbol for ytringsfrihed, hvor
alle uanset politisk overbevisning, race, køn,
religion og seksuel orientering kunne tale uanmeldt om hvilket som helst emne.
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Værksted i tom centerbutik, stillet til rådighed af
Ballerup Centret.

Arbejdsplatform i Centrumgaden, med tilladelse
af Ballerup kommune.

Værksted og kontor i tom butik i Centrumgaden, stillet til rådighed af MPK Ejendomme
under projektet Gaden.

Værksted i Ballerup Biblioteks kælder under
projektet Banegårdsfælleden. Kontoret for
Kunst i Byen fik ligeledes adgang til vand, strøm
og affaldscontainer fra Biblioteket.
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Mødested blandt tomater i Centrumgaden.
Kontoret for Kunst i Byen transformerede meget
enkelt en eksisterende pergola om til et drivhus
for tomater - blot ved hjælp af en standard
presenning fra det nærmeste byggemarked.

Mødested i ventesal på Banegårdspladsen.
Movia stillede een af busterminalens busventepladser til rådighed for opførelsen af en let
bygning i kanalplast under projektet Banegårdsfælleden.

Mødested blandt spiselige planter på Banegårdspladsen.
Pantopia stillede en ombygget container til
rådighed for Kontoret for Kunst i Byen under projektet Lyset finder Vej / Tehaven.

Mødested blandt bøger og planter på Banegårdspladsen.
Kontoret for Kunst i Byen havde et minimalt tilholdssted med en ‘locker’ på Banegårdspladsen
under projektet Det andet Bibliotek.
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Gaderegulativ
I 2013 ønskede Ballerup Kommune sig et nyt
gågaderegulativ for Centrumgaden i Ballerup
Bymidte. Regulativet skulle blandt andet fokusere på gadehandel, skiltning, udendørsservering, arrangementer og færdsel i gaden. Kontoret for Kunst i Byen blev inviteret til at arbejde
med de spørgsmål gaderegulativet rummede
og undersøge hvordan grænserne i gågaden
kunne udfordres og åbnes for nye muligheder.
Kunne handel, aktiviteter, opholdsmuligheder
og boliger befrugte hinanden og skabe nyt liv i
gågaden, så den kunne få sin egen karakter og
ikke primært være passage til Ballerup Centret?
Gaden, 2013
I forbindelse med projektet flyttede Kontoret for
Kunst i Byen ind i en ledig butik i gågaden. Butikslokalet tjente som kontor og værksted, mens
butiksvinduet fungerede som udstilling og formidling af Kontorets aktiviteter i gågaden.
I samarbejde med Centrumgadens
beboere, de handelsdrivende og Biblioteket
udvikledes gågaden til et sted for produktion,
udveksling og deltagelse. Med dispensationer
fra kommunen til midlertidigt at kunne placere
rum, møbler og objekter i gågaden, skabtes
mulighed for at fællesskabet kunne få plads til
at udfolde sig.
For at aktivere ‘stueetagen’ på Bibliotekets facade mod Centrumgaden, placeredes
en række rum, møbler og objekter. Alle var de
opbygget på Europaller, så de ubesværet kunne
flyttes rundt i Gaden.
En eksisterende pergola blev ombygget til et ‘Væksthus’ fyldt med tomatplanter. Gågadens grønthandler vandede planterne hen over sommeren, mens beboere og
forbipasserende nippede. Mange interesserede
sig for tomatavl og de fleste undrede sig over at
planterne fik lov til at stå i fred. I slutningen af
august kittede Kontoret for Kunst i Byen ud af
Centrumgaden med ‘Store Tomatdag’, afholdt i
samarbejde med Grønthandleren og Biblioteket.
Gaden fik sin egen rurtesamling, bestående af en ‘Botanisk Have’, som blev

passet af Centrumgadens blomsterhandler. En
beboer i gågaden donerede 4 solsikker, der
virkede som målestok for projektets tidsspænd i
takt med at solsikkerne voksede sig høje.
I gågaden kan man ikke sidde overfor hinanden nogen steder. Derfor etablerede
Kontoret et ‘Amfiteater’ hvor 2-4 personer kunne
sidde over for hinanden og snakke sammen
eller spille et spil.
‘Læsehjørnet’ var Gadens lænestol,
placeret under en lygtepæl. Hver dag
satte Bibliotekaren dagens avis ud i
avisholderen, som var sat fast til lygtepælen.
‘Filmhuset’ var Gadens biograf. Bibliotekaren udvalgte film fra Filmstriben,
som vistes hver dag i Bibliotekets åbningstid
hen over sommeren.
‘Talerstolen’ var et symbol for ytringsfrihed, hvor alle uanset overbevisning,
race, køn, religion og seksuel orientering kunne
tale uanmeldt om hvilket som helst emne.
I hver ende af Gaden blev opsat en halv
brønd ud for hver deres bank. Dagens
banker lever af vores drømme og ‘De Halve
Brønde’ var ønskebrønde. Tilsammen dannede
de Gadens ønskebrønd, som mange kastede mønter i – andre fiskede dem op.
‘Den høje Stol’ blev placeret overfor
skobutikken.
For at inspirere til uformel handel i
Gaden, opstilledes tre boder, som kunne
bookes via Biblioteket. ‘Book en Bod’ blev aldrig booket, men flittigt anvendt som bænke.

Endelig fik Centrumgadens halalslagter et nyt
skilt i gave, til erstatning for butikkens A-skilt,
hvorpå der altid blot stod ‘åben’.
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At opsøge et tvivlstilfælde
- et essay af antropolog Mark Vacher,
Saxo Instituttet, Københavns Universitet.
Der er, fornemmes det, noget galt med byerne
og særligt forstæderne. Butiksgaderne visner
og det offentlige liv flytter indenfor i centre. Det
er som om forstæderne er stivnet i afgrænset
træghed, i trafikpropper på de overbelastede
indfaldsveje, i kommunale blomsterkasser og
vedtægtsregulerede gågader.
At fælde en sådan dom er selvfølgelig
stærkt normativt og sikkert grænsende til det
uretfærdige, men ser man på mantraet for kommunal intervention og forbedring, nemlig midlertidighed, er det svært ikke at få det indtryk,
at løftet om snarlig overskridelse, opløsning
og afslutning forekommer mere fortrøstningsfuldt end udsigten til permanente løsninger og
blivende strukturer. Sigtet med denne tekst er
hverken at kritisere fortidens byplanlæggere
for at have kreeret størknende by- ørkener,
hvor der burde have været liv og leben eller at
diskutere relevansen af grænseoverskridende
undergrunds-byhaver, pop-up installationer i træ
og rullegræs eller forskellige borgerinddragende
begivenheder som interventionsform. Det har
andre gjort grundigt og overbevisende.
I stedet vil jeg, inspireret af Kontoret for
Kunst i Byens intervention Gaden i Ballerup
Bymidte, undersøge, hvori det størknede ved
byrummene består og kommer til udtryk.
Grunden til at netop Kontoret for Kunst
i Byens interventioner åbner for et blik på det
størknende er, at de ved at finde sted på kanten mellem det offentlige og det private udfordrer konventioner for forstadens rumligheder og
bringer disse og ikke mindst deres udfoldelse i
tale.
Gaden
I Ballerup Bymidte er gågaden som transitrum
blevet udfordret. Det skete gennem transformation af det eksisterende by inventar (fra pergola

til drivhus med tomater), installation af en
midlertidig botanisk have og en biograf, og
gennem møblering af gaderummet i kraft af tre
boder, der frit kunne bookes ved henvendelse
på Biblioteket, en høj stol, som ifølge Gitte Juul
“bare står og er lidt for stor”, en læsestol i beton
foran Biblioteket, et topersoners amfiteater og
en talerstol. Endelig blev der tilført gaden 2 objekter, et ‘Halaldyr’ foran slagteren og to halve
ønskebrønde. Sidstnævnte stod foran hver sin
bank, fordi bankpersonalet svarede ”drømme”,
da de fik stillet spørgsmålet “hvad sælger i?”.
Kontoret for Kunst i Byens interventioner
foregiver ikke at være løsninger på boligsociale
problemer, resultere i en mindskelse af kriminalitet eller en øget grundværdi. I Gaden blev der
både øvet hærværk på ‘Amfiteateret’ og ‘Den
botaniske Have’, og der blev taget penge fra
‘De halve Ønskebrønde’. Hvad værkerne gør,
er som nævnt at udfordre den måde, hvorpå
byrummene umiddelbart indtages og stiller sig
til rådighed.
Eksempelvis kan man både tale, sidde,
læse og gå på udstilling i det offentlige rum,
men måden, man gør det på, er bestemmende
for såvel rummets som de tilstedeværendes karakter. At tale fra en talerstol på en gade klinger
skingert, hvis ikke forbipasserende standser
op og derved transformerer sig til tilhørere. Når
man står i stedet for at gå, forsvinder et og andet smutter ind. Det, der forsvinder, er det transitære, bevægelsen på vej og de mange destinationer (de gående kan have hver deres). Det,
der smutter ind er pladsen, arenaen, scenen og
et fælles fokus. Vi står sammen og lytter til det
samme. Vi bliver en mængde. Derved bliver taleren taler, uden mængde bliver vedkommende
bare tosse.
Det er i denne smutten, eller mangel
på samme, byrummenes karakter bor. På et
handelsstrøg skal de gående kunne hoppe af
gaden og ind i butikkerne. Det kan enten ske
ved, at de går gennem døre og ind bag butiksruder, som markerer grænsen til der, hvor varer
venter på at blive dine. En anden mulighed er,
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at butikken hopper ud og sænker gadens flow.
Med boder kan varer stilles både på og
i vejen for de gående. Fra boderne kan man
anråbe og forhåbentlig trække de passerende
ud af gang og gade og ind i forretning (i den
bogstavelige betydning af at forrette). Når varen
er købt, kan man ikke bare stille den fra sig. Er
den betalt, hænger du på den og den hænges
på dig. Den pakkes til dig, til gang og til gaden
i plastik. At stille sine varer fra sig på gaden er i
bedste fald som at tale til gaden fra en talerstol,
lidt naivt. I værste fald udløser det bombealarm
og panik. Købte varer på gaden skal ikke dvæle,
de venter ikke, de er færdige med at skulle
friste, skal ikke ses, men bæres hjem. Og hjem
er slet ikke på gaden, at bo på gaden gør kun
de hjemløse, men de får også ofte tæsk, bliver
bestjålet og behandlet som tossede. Hjemme
er hos dig, og hvad der er dit. Det gælder også
ansvaret, på nær selvfølgelig hvis nogen går
ind uden at have lov. Så bliver ansvaret deres
eget, også hvis de møder havens vilde tamdyr,
hunden, der i så fald er i sin gode ret til både
at vogte og bide. På gaden skal dyret føres i
snor og dets efterladenskaber puttes i poser.
I butikker må hunde slet ikke komme, men er
du heldig, er der en krog udenfor, hvor du kan
hænge den, mens du handler.
Om grænsen
Som antydet er de rum, Kontoret for Kunst i
Byens interventioner foregår i, karakteriseret
ved gentagne og betydningsfulde overgange.
Det er vigtigt at vide, hvor grænsen går. Løber
din hund på gaden, kan du få en bøde, og bider
den, må den aflives.
Er grænsen utydelig, er det svært at
placere ansvar. Derfor manifesteres den ofte
tydeligt både fysisk og symbolsk. Vi bruger sten,
elektronik, jern, træ og levende planter.
Grænser er ikke for sjov, de er ikke
tilfældige, men definerer både brug og brugere.
De skal markeres og vedligeholdes. At holde
grænsen er arbejdskrævende, hvad enten det
indbefatter indretning af butiksruder eller sikring

af gadens passage. Men hvor går grænsen for
grænsen og for grænsesætning, og hvad er
egentlig en grænse?
Som nævnt smutter og redefineres
noget, når grænser flytter. I den forbindelse kan
vejret være en udslagsgivende faktor. Snevejr
flytter fx butikkers grænser og dermed ansvaret
ud mod kørebanen. Så skal der skovles, gruses og saltes. Falder nogen på butikkens glatte
fortov, risikeres både anmeldelse og erstatningskrav.
Grænsen kan tage forskellige former
og have åbningstid som i butikkerne. Det, der
gør en grænse til en grænse, er hverken materialet eller lokaliteten, men at der sker, eller
rettere kan ske noget, når man krydser den.
Ikke alle varer, der venter, bliver solgt, ikke alt,
der bliver efterladt på gaden, bliver mistænkt for
at være bomber. Det, der gør grænsen, er den
mulighed, at de med rette kunne blive det.
Grænsen gør en forskel, også selv om der ikke
altid sker noget, når vi krydser den. Grænsen
er en tvetydig størrelse, den kan udfordres,
forsvares, passes, plejes og den kan flytte og
udvide sig. Mellem butikken og gaden udvider
den sig som nævnt i snevejr, den bliver tykkere.
Men hvad sker der, når grænsen ikke
blot bliver tyndere igen, men trækker sig tilbage,
giver sine vogtere fri og lægger sit bagland
åbent for offentligheden? Offentligheden bliver
forvirret og måske endog bekymret. Hvad er det
for en zone, der byder sig til? Er det en butik?
Må man tage grøntsagerne med hjem, eller ville
det være at stjæle? Tvivlen bliver meget tydelig
i Kontoret for Kunst i Byens installationer, men
den er til stede forud for disse, fordi den bor i
grænsen og grænsesætningen.
Hvad, der viser sig, er, at grænsen ikke
(kun) er fysisk, ikke (kun) er symbolsk, den er
også en regel. Det særlige ved regler er ikke, at
de er grænser, men at de sætter grænsen i en
større sammenhæng. Regler regulerer, og det
gør de ved at henføre og referere til love og regulativer. Også disse kan være mere eller mindre
formelle, men i modsætning til den fysiske og
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symbolske fremtræden ligger love og regulativer forud og over den specifikke grænsedragning.
Loven og regulativet er det abstrakte
sprog, der klassificerer, placerer og definerer
ansvar og ejerskab. Love og regulativer dikterer
uden at diskutere og henter deres legitimitet i
abstrakte værdier så som ejendomsretten,
privatlivets fred, borgerrettigheder og/eller kollektive autoriteter. Det være sig kommunen, hvis
gaderegulativ sætter rammer for de handlendes
skiltning, eller staten, hvis færdselslov, vejlov
og bekendtgørelse om politiets sikring af den
offentlige orden sætter rammerne for adfærd på
veje, gader og i det offentlige rum.
På den måde indbefatter grænsen i kraft
af reglerne en henvisning til klassifikationssystemer, den kan støtte sig til i tvivlstilfælde.
Selvfølgelig kan regler bøjes, er sjældent lige
for alle, kan have mere eller mindre vægt,
nyde mere eller mindre respekt og afføde mere
eller mindre strenge sanktioner fra mere eller
mindre magtfulde autoriteter. Det ved vi, og er
kørebanen, cykelstien og fortovet skarpt nok
adskilt og butikkerne indbydende, tilgængelige,
overvågede og markerede nok, behøver vi ikke
at eksplicitere reglerne. Det er nemt, man behøver hverken kende Karnovs Lovsamling eller
det kommunale gaderegulativ udenad.
Spørgsmålet er, om utvetydige og
dermed også nemme byrum er ensbetydende
med gode byrum?
Med reglerne på plads og inspiration fra
Kontoret for Kunst i Byens tvetydige interventioner, kan vi sammenfatte grænsens natur:
Grænsen er, når den er utvetydig, en
tydelig forskel i tid og rum sat gennem brug,
oplevet som konsekvens, når den overskrides,
og legitimeret med henvisning til en eller flere
abstraktioner. Den har således en trefoldig
karakter, hvis aspekter alt efter deres indbyrdes
forhold tegner dens samlede fremstilling. Det er
vigtigt at understrege, at der er tale om aspekter
og ikke elementer. Grænsen er ikke sammensat, men er en helhed, der udfolder brug,

konsekvens og abstraktion. Derfor vil der, som
det vil fremgå, i behandlingen af et aspekt også
gemme sig de to andre.
Hvad angår brugen, fremgik det af
eksemplerne med talerstolen og boderne,
hvorledes de tilstedeværendes tilgang til og
brug af rummet ændrede grænser, og alt efter
deres omgang med lokaliteterne bragte rummet
på plads som arena eller gade. Uden brug og
uden mellemværende sættes ingen grænse.
Når grænser sættes, markeres en forskel, og
når en forskel markeres sættes en grænse. Forskel betyder forandring, og at krydse grænsen
er ikke bare ensbetydende med at gå fra et til
andet, men også at blive noget andet. Det har
konsekvens. Den tamme bliver vild, den fangne
bliver fri, den beskyttede bliver udsat, den købte
bliver solgt og vice versa.
Det er langtfra alle, der kan eller må
krydse grænsen, men det er i forestillingen om
vildskaben, at den tamme bliver tam, i tanken
om friheden, at den fangne bliver fange og i
tanken om at kunne sælges, at varer bliver
varer. En grænse, som ikke kan krydses i det
mindste i tanken, er uden konsekvens og ikke
en grænse.
Endelig er det at sætte en forskel ensbetydende med at sætte et forhold, et forhold
mellem det ene og det andet, fx mellem vi på
den ene side og I på den anden. Hvem vi er,
hvad vi må, har ret og pligt til i forhold til jer
og andre, kalder på svar. Grænsen inkluderer
nogle i og ekskluderer andre fra fællesskaber,
kategorier og kollektiver og indbefatter således
et spørgsmål om abstrakte tilhørsforhold, som
den besvarer gennem konkret konsekvens. Her
må du eller må ikke komme ind, fordi du klassificeres som dig. Tilhører du kategorien hund,
må du vente udenfor butikken uanset om du er
Grand Danois, Newfoundlænder eller Pekingeser.
En grænse uden klassifikatorisk abstraktion er ikke en grænse.
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Den størknede by
Lad os med grænsens natur in mente vende
tilbage til spørgsmålet om de størknede byrum.
Problemet med byrum som Ballerup Bymidte
og tilsvarende områder i og omkring de danske byer er ikke afgrænsninger og skel. Byer
stivner ikke, fordi der er grænser, men fordi de
dynamiske aspekter ved grænsen reduceres
og i visse tilfælde overflødiggøres. En stivnet
flade smutter ikke. Når først vandet i fryseren
er frosset til isterninger, kan man roligt fjerne
materialet, der adskiller den ene terning fra den
anden. Forudsætningen er, at temperaturen forbliver under nul grader. Der sker ingenting i en
fryser, fordi forholdene er konstante. Byrum er
selvfølgelig ikke frysere, men i nogle byrum er
forholdene bestemt mere konstante end andre.
På gaden i Ballerup Bymidte kommer
det stivnende til udtryk i forhold til brug og
konsekvens. Gadens rum, og ikke mindst dens
interiør, vanskeliggør smutten fra gade til noget
andet. Den har en klar retning, som leder til
og fra byens indkøbscenter. Dens blomsterkummer, pergola, bænke og skraldespande er
nagelfaste og det, som ikke er, nemlig butikkernes skilte, skal ifølge kommunens gaderegulativ tages ind, når butikkerne lukker.
Gaden kan der ikke flyttes rundt på, og
det er ikke blot svært, men oftest også suspekt
at bruge den til andet end at gå. Den siddende,
liggende eller blot stående bliver hurtigt suspekt. Må man sove på bænken, må man drikke
på den, hvor fuld må man være, må man synge? Det er muligt at bruge gaden uden at gå,
men hurtigt konfronteres man med regulativer,
der bogstavlig talt tvinger en i gang.
Vil man bruge gaden til andet end gang,
iscenesætter man en begivenhed, der udfordrer rummets dominerende brug. Står man på
gaden, er der fx forskel på om man hænger
eller venter. Venter man, er det i orden, fordi
stilstanden forløses af en begivenhed (fx at
den, man venter på, kommer), som ophæver
stilstanden, og bringer den ventende tilbage i
gang.

Det er som sådan gadens interiør virker understøttende. Bænkene er til for at samle kræfter,
hvilket også er en venten, fordi man venter
på kræfterne til at gå videre. Hænger man på
gaden, er det anderledes udfordrende. I det omfang man venter, venter man på at noget skal
ske, og gang i gaden er noget helt andet end
gang på den.
Således er forløsningen for den, der
hænger, ofte langt mere grænseoverskridende
for gaden. Dette er kernen i Kontoret for Kunst i
Byens intervention Gaden.
Gennem installationer, der ikke flyttes ind om aftenen, og ved at facilitere talen,
dvælen, sidden, legen og handlen udfordres
gaderegulativet og gadens dominerende brug.
Dette ville sædvanligvis have afstedkommet sanktioner og begrænsninger, men
med en midlertidig dispensation fra kommunen
er gaderegulativet trukket tilbage for Kontoret
for Kunst i Byen. Ved at fjerne konsekvenser
og invitere til alternativ brug åbnes en lem for at
andet kan smutte ind.
Er man heldig, indtræder glædelige
overraskelser og måske den mest tilbedte abstraktion inden for nyere byplanlægning, nemlig
fællesskabet.
I Ballerup viste det sig som et lille
mirakel i den opstillede ‘Botaniske Have’. Her
stod en dag fire solsikker, som en beboer i
gågaden havde valgt at donere til fællesskabet.
Fællesskabet bor ikke i offentligheden,
men i ansvar og omsorg for flere end sig selv.
Det gjaldt fx omsorgen for tomatplanterne i
den transformerede pergola. Her vandede den
lokale grønthandler planterne og henstillede til
at en herre, som ynder at bruge bænken til at
ryge og drikke, undlod at skodde sine cigaretter
i urtepotterne.
Hvad der skete, da regulativet trak sig
tilbage, var, at nogen fik plads og tog over. Det
var imidlertid ikke kun solsikker og omsorg der
sneg sig ind. Om natten åbnede tvetydigheden
ved reglernes tilbagetrækning en lem for andre
omgangsformer med byrummet. Spillepladerne,
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At opsøge et tvivlstilfælde
der var påhæftet ‘Amfiteateret’ blev flået løs,
revet ned, smidt gennem siderne på ‘Botanisk Have’, for til sidst at ligge som stumper for
enden af gågaden.
Brugerne af Gaden er ikke gågadens
sædvanlige brugere. De er stadig i gang. Derimod er det en beboer (som mangler plads i altankassen), en butiksejer (der som grønthandler
i forvejen drager omsorg for tomater), en
hængende (manden på bænken) og nattens
hærværksfolk, som bruger gågaden, når løsdelene ellers er taget ind og de gående gået
hjem.
Kontoret for Kunst i Byens interventioner giver således ingen direkte løsninger i
forhold til en optøning af forstæderne. Men ved
at uafklare grænser fremtræder byrummenes
karakter og ikke mindst måden, hvorpå det
størknede er indlejret i byinventar, beplantninger, færdselsretninger, lovgivning og regulativer.
Indirekte antyder interventionerne imidlertid
også, hvor og hvordan der kan sættes ind i forhold til fremtiden.
Potentialet synes at være grænsen,
fordi det er her, der kan smuttes fra noget til
noget andet. Det ligger hverken i permanens,
stringens eller i midlertidighed, men i grænsens
aspekter og den måde de åbner og lukker for
hinanden.

Dele af denne tekst er tidligere publiceret på engelsk som:
Mark Vacher “Seeking a moment of doubt” i NORDIC –
Journal of Architecture, No. 4. vol. 5. Summer 2015. Arkitektens Forlag. ISBN: 9788774074120
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Kontinuerlig identitetsskabelse
Kontoret for Kunst i Byens kunstneriske strategi
handler om at give kunstnere, borgere, foreninger og institutioner mulighed for at være medskabere af Ballerups kulturelle lokalhistorie.
Strategien handler grundlæggende om
hvordan samspillet mellem kulturproduktion,
fysiske omgivelser og det enkelte menneske
kontinuerligt kan udvikle sig. En indlejring af
kunstneriske interventioner af såvel midlertidig
som mere permanent karakter i byudviklingen,
søger at give den enkelte oplevelsen af at være
medvirkende i en fælles kulturskabelse. Samtidig vil de kunstneriske og kulturelle lag, der
dannes over tid, spille en sammenbindende
rolle for den samlede oplevelse af Ballerup.
Banegårdsfælleden, 2015
Kontoret for Kunst i Byens seneste projekt på
Banegårdspladsen havde fokus på at identificere karakteren af den kommende ny byplads.
Det blev gjort i tæt samarbejde med Ballerup
Bibliotek og andre institutioner i Ballerup.
Projektet anvendte betegnelsen ‘fælled’,
der tidligere var et fælles græsningsareal som
hørte til et landsbyfællesskab, men som i dag er
blevet en betegnelse for fælles ressourcer.
Banegårdsfælledens hovedelementer
var ‘Fælledhuset’ og ‘Fælledfacaden’.
I ‘Fælledhuset’ opsamledes og diskuteredes
borgernes refleksioner over og reaktioner

på Kontoret for Kunst i Byens begivenheder
på Banegårdspladsen gennem årene og de
muligheder og udfordringer der ligger i den forestående omdannelse. På ‘Fælledfacaden’ vistes
billeder og film af forskellige samlinger af minder, historik og hverdagsliv i kommunen.
Tilsammen kan disse refleksioner, reaktioner og billeder være med til at identificere
Ballerups identitet, som må viderebringes og
fastholdes i skabelsen af den ny Banegårdsplads.
Den overordnede idé med Banegårdsfælleden
var at åbne mulighederne for nye relationer mellem borgere og brugere af Banegårdspladsen i
Ballerup ved at introducere aktiviteter der kunne
involvere forskellige borgergrupper. Målet var
at få Banegårdspladsen til at udtrykke historier
om byens kultur og samtidig skabe forbindelser
mennesker imellem gennem produktive, meningsfulde, fantasifulde og poetiske aktiviteter.
Banegårdspladsen er over tid blevet organiseret
via mange forskellige aktørers etablerering
af midlertidige løse tilknytninger, der i kraft af
deres mangfoldighed og udbredelse forsigtigt er
begyndt at flette byrummet sammen. Pladsen
kan ikke begribes på een gang, men må opleves
over tid, da den virker som en labyrint af forskudte og sammenflettede begivenheder.
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Drift og vedligeholdelse
Når midlertidige aktiviteter sættes i gang er der
en forventning fra kommunens side om en selvorganiseret pleje af aktiviteterne.
Når borgere vælger at indgå i uformelle fællesskaber - og deltage i pasningen af de
fysiske elementer der opsættes i byrummet - er
det fordi de interesserer sig for udviklingen af
deres by og gerne vil have indflydelse på deres
omgivelser.
Det er vigtigt at denne indflydelse bliver
reel og ikke forsvinder senere hen, når en mere
permanent omdannelse af byrummet planlægges.
I flere af Kontoret for Kunst i Byens interventioner i Ballerup Bymidte, har byens borgere
og handelsdrivende deltaget i driften og vedligeholdelsen af de opbyggede elementer.
I forbindelse med Tehaven var borgere med
til at tilplante de opstillede højbede. Pendlere
og besøgende i Det andet Bibliotek sørgede
for at planterne fik vand og at bøgerne forblev
på deres hylder. Da Gågaden fik tilført en lang
række elementer under projektet Gaden, deltog handelsdrivende såvel som borgere og
besøgende i pasning af planter.
Levende organismer, som eksempelvis spiselige planter, tiltrækker tilsyneladende
mange menneskers interesse for at drage spontan omsorg for vore fælles omgivelser.

Kontoret for Kunst i Byens styrke ligger i dets
evne til at samarbejde med en bred vifte af aktører. Kontoret ser det som sin opgave at skabe
rammer for et meningsfuldt møde mellem kunsten og den hverdag som de forskellige aktører
befinder sig i.
Kontoret samarbejder med:
Borgere
Handelsdrivende
Biblioteker
Skoler
Institutioner
Museer
Foreninger
Kommunens administrative centre
Kunstnere

Kunstnere

Steder

Borgere, foreninger, institutioner
og kommune
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BEGIVENHEDER
Lyset finder Vej / Tehaven, 2011

Kontoret for Kunst i Byen flyttede midlertidigt ud
i en re-designet container på parkeringspladsen
foran Biblioteket, som for en stund blev spærret
for biler til fordel for en have fuld af spiselige
planter. Hen over de kolde efterårsmåneder
kunne byens borgere og besøgende brygge
sig en kop te lavet på havens planter, mens de
ventede på bus eller tog. En borger fra Måløv
lavede suppe af Tehavens urter, som blev serveret for de ventende tog- og buspassagerer.

Det andet Bibliotek, 2012

Fra Ballerup Bibliotek blev en tråd trukket ud
på Banegårdspladsen ved at supplere med en
ny type udendørs grønt bibliotek, bestående af
bøger og planter, der anvendte den tid og plads
som møder busterminalens ventende passagerer. Det andet Bibliotek var en tillidserklæring til
byens borgere. Det var åbent alle døgnets timer
hen over sommeren og det var op til folk om de
ville låne bøgerne med hjem, bringe dem videre
ud i verden eller medbringe deres egne overskydende bøger hjemmefra.

Gaden, 2013

Gaden udsprang af Ballerup Kommunes arbejde med et nyt gågaderegulativ, som blandt andet handlede om tilgængelighed, gadehandel,
skiltning, udendørsservering, arrangementer og
færdsel i gaden. Gaden udfordrede og testede
gaderegulativet ved at skabe en række tilføjelser til Centrumgaden i samarbejde med beboere,
butiksindehavere og Ballerup Bibliotek.

Banegårdsfælleden, 2015

Banegårdsfælleden bestod af en række fysiske
indgreb på Banegårdspladsen, der gik i dialog
med byens borgere om hvordan karakteren af
et nyt ankomstrum til Ballerup kunne blive. I
samarbejde med byens borgere og institutioner
åbnedes op for en række arrangementer der
skabte nye dufte, nye lyde, nye billeder og nye
bevægelser på pladsen. Det opførte Fælledhus
fungerede som mødested for begivenheder og
samtaler, – et sted hvor den enkelte kunne aflevere en historie til den fælles fortælling.
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BALLERUPS STEMMER
Interviews

Offentlig Samtale

Som optakt til en offentlig samtale på Biblioteket
d. 11. november 2015, hvor fællesskabet skulle
debatteres, talte Kontoret for Kunst i Byens
formidlingsmedarbejder, Kristina Dyrlund med
nogle af kommunens engagerede mennesker,
for hvem fællesskabet i Ballerup har eller har
haft en stor betydning i deres virke. De blev bla.
spurgt, hvad der kendetegner fællesskaberne i
Ballerup i dag, hvordan de eksisterende fællesskaber adskiller sig fra tidligere fællesskaber og
hvilken betydning fællesskaberne har for byen.

Kontoret for Kunst i Byen inviterede byens
borgere og foreninger til en samtale om den
fremtidige Banegårdsplads på Ballerup Bibliotek
i november 2015.

Portrætkort

Portrætkort og kommentarer fra borgere og
institutioner i forhold til den kommende
Banegårdsplads og dens identitet. De indgik i
Kontoret for Kunst i Byens udstilling i Bibliotekets Makerspace.

Borgerkommentarer

Løbende kommentarer fra borgere på besøg
i Fælledhuset i forbindelse med projektet
Banegårdsfælleden - og reaktioner fra Facebookgruppen “Det sker i Ballerup” med 5000
medlemmer, da vinderen af arkitektkonkurrencen om Banegårdspladsen blev offentliggjort.
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Tom Nielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Ballerup Kommune siden 1. januar
1981 og formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Ove E. Dalsgaard
Tidligere borgmester i Ballerup Kommune i
perioden 1981-2012. Bosat i Ballerup Kommune
siden 1964.

“Jeg tror, foreningslivet er med til at holde mennesker i gang, holde dem aktive og holde dem
interesseret i noget, der også kommer længere
ud end deres egen næse. Det der med, at man
snakker med andre mennesker. Man snakker jo
ikke kun om fodbold i en fodboldklub eller om
at sy i en syklub. Man snakker jo om alt muligt
andet også. Tager stilling til alt muligt. Det er
jo med til at styrke ens egen indsigt i en helt
masse ting, plus at man har mulighed for at give
sit eget besyv med. Derfor tror jeg, det er med
til at modne mennesker.
Vi har et kanon foreningsliv, der bruger
utrolig mange frivillige ressourcer på at få aktiveret børn og unge, men i øvrigt også voksne.
Vi er en af de kommuner, der har den største
afdeling af senioridrætsudøvere. Der er meget
at prale af, men der er også meget af at være
stolt af.”

“Jeg har altid, også i mit politiske arbejde, talt
om fællesskab. Det er ikke nok bare at sige
’jeg’. Det at vi er fælles om noget, er utrolig
vigtigt. I 60’erne og 70’erne, blev der bygget
70.000 boliger om året i Danmark. I Ballerup
byggede vi omkring 1.500 boliger om året. Der
kom folk alle mulige steder fra til Ballerup. Det
var typisk unge familier, der flyttede hertil, og
pludselig sad de så i den her lejlighed, hvor de
ikke kendte naboen eller dem, der var i opgangen. Og der var det så, at fællesskaberne
opstod. Der blev dannet foreninger, lavet fodboldklubber og vinklubber, og alt muligt andet.
Jeg tror også at kunsten betyder noget
for fællesskabet. Den gør bl.a. at vi kan identificere os med byen.”
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uden for. Der opstår jo også yngre kor, og de
har noget andet at være fælles om. F.eks. at få
grundlagt deres nye kor og få det til at fungere.
Jeg tror simpelthen, man må se i øjnene, at de
gamle har deres, og de unge selv skal bygge
det nye op.”

Bente Hanke
Musikpædagog og korleder. Bosat i Ballerup
Kommune siden 1968.
“Det gode fællesskab er, at man mærker, man
har en opgave, som skal løses, og at der er
samme målsætning for alle, der arbejder sammen. At man svinger godt sammen, og at det
kan blive til gode venner. For det er jo ikke
sikkert, man kendte hinanden i forvejen. Det
må være kernen i et godt fællesskab. Og det
kan man jo opleve på mange måder. Ballerup
er berømt for, at der et frodigt musikliv i kommunen. Vi har mere end 50 musiske foreninger.
Der er 14 kor, mange orkestre, folkedansere og
forskellige andre foreninger.
Fællesskaberne omkring musikken gør,
at der er nogle folk, der føler sig forankret i hele
den verden, og det tror jeg er positivt for byen.
Der er mange, der er med i de musiske foreninger. Det gør, at man kan se, at det er ganske
normalt, og at det er en god side af fritiden for
ganske almindelige mennesker. Jeg tror, det legaliserer vores aktiviteter, at der er mange, der
er med.Det samarbejde, der er omkring Ballerup
Musikfest er et meget fint fællesskab, fordi der
har vi jo virkelig samme mål. Der er mange kor,
som efterhånden er blevet grå i toppen og som
ønsker at få yngre sangere med. Men det tror
jeg aldrig vil lykkedes for dem, for når du har
sådan et ensemble, så er de jo svejset sammen
og har et fællesskab. De har fælles oplevelser
bag sig, fælles humor og fælles ting de kan le
af. Og så vil et par unge mennesker føle sig

Frank Weinberger
Daglig leder af ungdomskulturhuset Vognporten
og spillestedet Baghuset i Ballerup.
“Det gode fællesskab er, når man er sammen
om at lave arrangementer. De unge, som kommer her, er unge med rigtig mange forskellige
baggrunde. Vi har de super aktive og engagerede gymnasieelever, som er med i alt muligt
foreningsarbejde, blandet sammen med de
unge, som helst bare vil sidde og spille computer og som måske ville blive lidt ensomme,
hvis ikke de kunne sidde her. Vi putter alle op i
en stor gryde og danner et nyt fællesskab. Det
løfter dem rigtig meget. Fællesskaberne betyder
i virkeligheden sindssygt meget for kommunen,
også for vores kulturelle profil udadtil. Vi er for
eksempel kendt i hele landet for, at vi har Danmarks største, mest aktive og ældste ungdomsråd. Vi bliver brugt som skoleeksempel for alle
andre kommuner i landet på, hvordan man laver
et fællesskab omkring unge, et ungdomshus
og et ungdomsråd. Så der giver fællesskabet jo
virkelig noget til kommunen.”
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og indgå i nogle fællesskaber. Det kan være i sit
boligområde, det kan være i forhold til at varetage nogle grønne områder, eller det det kan
være i forhold til at være frivillig. Medborgerskabet er kittet til at binde det hele sammen.”

Connie Hartz
Formand for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune. Bosat i kommunen siden 1968.
“Det gode fællesskab er der, hvor man tager
hånd om hinanden. Altså at der er rummelighed
og mangfoldighed, og at man ikke er bange
for i fællesskab at løfte en opgave. For mig
er fællesskab noget med, at man vedkommer
hinanden. Uanset hvor man kommer fra og
hvilken hudfarve og baggrund, man måtte have,
er man sammen fordi man vil hinanden.
I dag er der mange fællesskaber, der
kører som enheder. Mit ønske, og det jeg arbejder meget for, er, at man går mere på tværs
og danner fællesskaber på tværs af foreninger.
Hver klub eller forening har sin kernemålgruppe.
Jeg kunne meget godt tænke mig, at man
åbnede lidt mere op i forhold til at tage andre
ind, end kun sin kernemålgruppe. Jeg ønsker
åbenhed over for bredere fællesskaber og mere
mangfoldighed.
Det er aktive frivillige, der deltager i
fællesskaberne i Ballerup. Og vi ved jo, at langt
de fleste frivillige er de ældre, fordi det er dem,
der har tid. Så den store udfordring ligger i at få
rekrutteret nogle flere unge og se på, hvad der
skal til for at rekruttere dem. Således at det bliver naturligt for dem at bidrage i lokalsamfundet.
Det tror jeg har stor betydning.
Jeg brænder rigtig meget for medborgerskabet. Det at være medborger betyder at tage
større ansvar. Dels for sit eget liv, men også for
andre medborgeres liv. Altså at vise interesse

Peter Bøgelund
Idræts- og fritidsinspektør i Ballerup Kommune
“Helt overordnet set, så forsøger kommunen at
facilitere foreningernes aktiviteter. Det vil sige
med foreningslokaler, aktivitetslokaler og tilskud. Derudover support, hjælp og rådgivning.
Både i forhold til det, der handler om at etablere
en forening, men også hvis man har brug for at
kompetenceudvikle, trænerudvikle og uddanne i
sin forening til at løse en opgave. Det er på alle
områder, vi prøver at skabe rammerne omkring
et godt foreningsliv.
Den vision, jeg har for fællesskaberne,
er, at vi som kommune kan være med til at
skabe rammerne om borgernes involvering og
aktivitet i kommunen. Det handler både om, at
man kan dyrke sin egen interesse, men også at
man kan være med til at bakke op om andres
interesser. Jeg tror, vi kommer til at opleve, at vi
som kommune vil skulle forholde os til mange
flere måder at organisere sig på og til mange
flere måder at se et aktivt borgerliv udfolde sig
på. Hvis vi vil være i stand til at imødekomme
borgernes behov, så skal vi i tæt dialog med
dem og erkende, hvor tingene bærer hen. Vi
skal ikke aflive noget. Vi skal skabe de bedste
rammer for, at ting kan fortsætte og udvikle sig.”
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Katharina: “Det gode fællesskab er, at man kan
sammen med alle, og man husker at høre på,
hvad alle har at sige.”
Laura: “Et godt fællesskab er, at alle er lige, at der
er ikke nogen, der føler sig vigtigere end andre,
og føler de bestemmer mere. Jeg tror, man skal
være mere åben over for andre personligheder
og andre måder, folk ser verden på. Og ikke bare
være i sin egen lille boks og synes, man har ret i
alt. Jeg tror, det handler om, at man skal føle sig
tryg, før man åbner sig op.”
Katherina Kinslev / Laura Skyum Rasmussen
Medlemmer af Ballerup Ungdomsråd. Bosat i
Ballerup Kommune.
Katharina: “Ungdomsrådet er en masse unge,
der rigtig gerne vil lave noget for andre unge. Vi
er en gruppe på 30 medlemmer. Vi laver oftest
koncerter for unge mellem 15 og 25. Andre er
også velkomne.”
Laura: “Vi holder til oppe i vognporten, som er et
ungdomskulturhus for unge i Ballerup. Der holder vi møder og laver nogle af vores arrangementer. Man kan frit komme derop, hvis man er ung.
Fællesskabet i ungdomsrådet handler meget
om, at vi har de samme interesser for nogle
ting. Vi vil gerne lave arrangementer for unge og
vil gerne have mere politisk indflydelse. Uanset
hvor man kommer fra, og hvor gammel man er,
så samles man sammen om én ting.
Katharina: “Det, at der bliver lavet noget for de
unge i byen, betyder, at de samles og møder nye
mennesker, og har noget socialt sammen.”
Laura: “Også på tværs af deres geografiske
placering i kommunen.”
Katharina: “Ja, og så håber vi også, at det måske
kan holde nogen fra at gøre nogle dumme ting. I
stedet har de så det her fællesskab, som de kan
gå til. Det vil jo være super fedt, og det er også
derhen, vi håber at komme. At folk tager til vores
arrangementer og bruger vores hus.”
Laura: “Vi prøver at lave arrangementer, hvor
alle ville synes, det var sjovt. Vi prøver at få alle
unge med.”

Kirsten Sørensen
Formand for Musisk Samråd i Ballerup Kommune. Bosat i kommunen siden 1960.
“Det, der kendetegner det gode fællesskab,
er, at man er sammen om noget. Debatmøder,
teater eller musik. Der skal være kultur i det
eller et eller andet, som giver dig noget. Det
føler jeg er fællesskab. De mennesker, der kommer til arrangementerne, udgør jo et fællesskab.
De kommer alle sammen med det ene, at de
kan lide musikken eller sangen. Inden for hvert
orkester er der et fællesskab. Og hvert andet
år, når der er musikfest i Ballerup, fungerer alle
grupperne under musisk samråd som ét stort
fællesskab.”
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Vagn Tovgaard
Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for Det
Konservative Folkeparti i Ballerup Kommune i
perioden 1958-1985.
“Jeg er politiker og har været det alle dage, så
jeg vil definere det gode fællesskab på en lidt
anden måde. Et fællesskab i den sammenhæng
er, at man deltager med interesse i kommunens
liv. Ikke alene interesserer man sig for lige sin
egen vej, sine egne omgivelser eller sin egen
forening,
men at man følger med helt generelt. Og det
er selvfølgelig først og fremmest i det politiske
arbejde. Hvad foregår der i kommunalbestyrelsen, hvad laver de 25 mennesker, jeg er med til
at vælge hvert 4. år?
Hvis der skal være mening i dét, at man
går op og afgiver sin stemme, har man også en
vis pligt til at følge med i, om politikerne nu gør,
som jeg ønskede, eller hvor langt kommer vi
med den politik, jeg ville. Det er fællesskab, hvis
man deltager aktivt i det ved at være medlem
af politiske foreninger, ved nu og da at komme
til kommunalbestyrelsesmøder, eller deltager i
høringer hvor man møder op og lytter og giver
sin mening til kende.
Det at bruge tid på politik er gået voldsomt ned. Da jeg var ung, var ca. 20 procent af
vælgerne medlem af et politisk parti. I dag er det
nede på tre. Så det er meget få mennesker, der
i virkeligheden bestemmer, hvem der kommer til
at sidde i folketinget og kommunalbestyrelsen.
Det er meget få, der møder op, stiller listen op

og siger, nu kan I vælge mellem dem. Og det
er en ting, der bekymrer mig, hvordan det bliver
ved i fremtiden. Om vi er nået bunden nu, eller
det bliver ved at gå nedad. Så bliver det alvorligt
for demokratiet.
Man betragter i dag demokratiet som en
selvfølge. Der er jo ikke nogen, der sådan går
og tænker på, at demokratiet skal vi passe på,
kæle for og arbejde for hver dag.
Jeg har selv filosoferet og skrevet en
del om det. Man skal begynde i skolen, så man
får demokratiet ind med modermælken. Hvad
er det for et demokrati, hvad er det der foregår
her? Og der skal man lære, at det skal være
lige så selvfølgeligt at deltage i det politiske arbejde som at spille fodbold f.eks. I skolen kunne
man godt have noget, der hed læren om det
offentlige og læren om den politiske betydning.”
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Offentlig Samtale
Vi står overfor at skulle skabe en ny fælles
plads i Ballerup. Hvordan sikrer vi, at den
bliver fælles, og hvordan sikrer vi, at den bliver
Ballerupsk?

Samtalen forløb livligt henover 3 timer, hvor
diskussionerne mundede ud i en bred enighed
om at pladsens skulle være foranderlig og give
mulighed for skiftende aktiviteter henover året.

Sådan lød et af spørgsmålene til byens borgere,
da Kontoret for Kunst i Byen inviterede til en
samtale om den fremtidige Banegårdsplads på
Ballerup Bibliotek i november 2015. Samtalens
moderator var Cai-Ulrich von Platen, Ballerup
Kommunes kunstneriske konsulent.

Det blev foreslået at det skulle kunne være
muligt for Ungdomsrådet og håndværkeruddannelserne at komme og bygge direkte på pladsen
i perioder. Svendeprøver kunne eksempelvis
udføres på pladsen.
Konkret kom der forslag om etablering af en
slags scene / talerstol for arrangeret aktivitet
såvel som spontan aktivitet.
Der blev ligeledes ytret ønsker om at pladsen
skal indeholde oversigt og skiltning til byens
seværdigheder og institutioner, samt information om byens løbende begivenheder.
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Teatergruppen KLIMA

Ballerup Stadsarkiv

blev startet i
af en lille forh rdet ok teater elskere. eres hjerter
banker for at lave amatørteater, altså rigtigt teater, ligesom de professionelle
teatre. oreningen holder til i lokaler å as erskolen, er er der også en lille
scene, hvor de kan opføre de mindre stykker, når de ikke spiller i Baghuset. De
større stykker, s iller de å Balto en
. forbindelse med de store forestil
linger i Baltoppen udbydes skoleforestillinger i dagtimerne. KLIMAs B&U-afdeling blev dannet i
8. er er n sten tradition for at børn, som bliver medlem
af B&U-afdelingen, bliver hængende og blandt de store børn og unge voksne
har ere medlemmer v ret medlem af foreningen mellem seks og ti år.
efteråret 2
o fører
musi alen Skammerens atter efter ene
aaberbøls bestselleroman. et sker i et større samarbejde med Biblioteket
og Ballerup Kommune. KLIMA vil gerne anvende Banegårdspladsen som udstillingsvindue eller lignende til musicalen.
as erskolen, Baltor vej 8, Balleru

Stadsarkivet er stedet, hvor borgeren kan nde mange s ndende historiske
informationer om sit hus, sin bydel, en forretning, en gård eller hele kommunen. et er også stedet, hvor sl gtsforskeren kan nde sine aner, hvis de å
et tidspunkt har boet i Ballerup Kommune.
Ballerup Stadsarkiv er både stads-, IT- og lokalarkiv for Ballerup Kommune.
Arkivet modtager Ballerup Kommunes arkivalier i henhold til Arkivloven, men er
samtidig også lokalarkiv, da det indeholder private arkivalier. Sammensætningen af de kommunale arkivalier og de private arkivalier gør, at Ballerup Stadsarkiv har kilderne til at belyse hele Ballerup kommunes historie.
Balleru

ådhus indgang bag

elsehuset

old an ej , Balleru

www.teatergruppenklima.dk

www.ballerupstadsarkiv.dk

Ballerup Kunstforening

Ballerup Museum

Balleru
useum ligger i hjertet af den gamle landsby, ederstru og har til
huse i ere bygninger fra kommunens fortid, hvis originale gårde gemmer å
udstillinger om kommunens historie gennem tiden. I Skomagerhuset og på
Pederstrupgaard er der skiftende udstillinger med lokalhistorisk og kulturelt indhold. smedjen t nder smeden o i essen en gang om måneden, og købmanden inviterer indenfor i den gammeldags købmandsforretning. Derudover
kan man nyde den gamle bondehave, humlehaven, krydder- og dufthaven og
plænen med bystævnet. Banegårdspladsen er helt central for kommunens historie, da det var toget, der forvandlede Ballerup fra landsby til driftig stationsby
og S toget, der gjorde det muligt at bo i Balleru og samtidig arbejde i øbenhavn, hvilket udviklede byen til en moderne forstad. Museet bruger derfor ofte
Banegårdspladsen i forbindelse med lokalhistoriske byvandringer og foreslår
at den nye plads skal have et sted, hvor man kan samle en større gruppe mennesker. Et sted med siddepladser og en ”talerstol”.
ederstru vej , Balleru

Ballerup Kunstforening er en frivillig forening, stiftet i 1983, der har som formål
at fremme interessen for kunst i Ballerup, Måløv og Skovlunde, hvor foreningen skaber et aktivt miljø i samarbejde med udøvende kunstnere.
Foreningen afholder 6 udstillinger om året, hvor der bliver indkøbt kunst til
udlodning på den årlige generalforsamling. Derudover lægges lokaler til amatørudstillinger mm., afholdes et årligt julemarked og arrangeres kunstarrangementer for medlemmerne.
Bybjergvej 8, indgang 2, Skovlunde.

www.ballerupmuseum.dk

www.ballerup-kunstforening.dk
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Ballerup Musik- og Kulturskole

Ballerup Billedskole

På Billedskolen, som er en del af Ballerup Musik - & Kulturskole, tilbydes rum,
tid og undervisning, der vil kunne udvikle både billedtekniske færdigheder og
evnen til at udtrykke sig personligt i billeder. Der undervises i tegning og medier
som collage, foto, maleri, skulptur og tredimensionelle modeller - i materialer
fra pap til gips til mere utraditionelle materialer. Undervisningen henvender sig
til børn og unge fra 8
år og er baseret å børns møde med rofessionelle
kunstnere inden for områder som teater, lm, litteratur, billedkunst og musik
som tv rgående kunst rojekter, der tilbydes forskellige aldersgru er i skole
og institutionssammenhæng. Stedet fungerer samtidigt som et eksternt værksted og atelier for skoler og institutioner i kommunen.
Billedskolen har gennem tiden indgået samarbejder med både Balleru entret,
Ballerup Bibliotek og Kontoret for Kunst i Byen og ser den nye Banegårdsplads
som en ny mulighed for at integrere børnekultur i byrummet.
l. ådhusvej , Balleru

Ballerup Musik- og Kulturskole tilbyder undervisning til alle kommunens børn
og unge mellem 2 år. Skolens tilbud omfatter bl.a. rytmik, musikv rksted,
instrumentalundervisning, sang, computermusik, studieteknik, dans, orkestersammenspil og billedkunst.
Skolen tilbyder endvidere undervisning til voksne og har etableret to øvecontainere, hvor forskellige bands øver. usikskolen afholder mange arrangemen
ter - store som små - og indgår i kommunens kulturliv som et væsentligt indslag
ved kommunale aktiviteter.
l.

ådhusvej

, Balleru
www.ballerupmusikskole.dk

www.ballerupmusikskole.dk/billedskole.html

Ballerup Ungdomsskole

Ungdomsrådet

Ungdomsskolens opgave er at udbyde et varieret fritidsundervisningstilbud til
alle kommunens unge mellem
og 8 år og levere undervisning af høj kvalitet
med mulighed for hurtig indsats i forhold til de unges skiftende interesser og
strømninger i samfundet generelt og ungdomskulturen s e i kt. ngdomsskolens frie rammer muliggør stor eksibilitet, hvilket gør ngdomsskolen o lagt
som entreprenør på forskellige initiativer der kan afprøves relativt enkelt og
problemfrit. Ungdomsskolen varetager dele af valgfagsundervisningen i nogle
af kommunens folkeskoler, afholder kurser for forskellige gru er og samarbej
der på kryds og tværs med øvrige kulturinstitutioner.
Ungdomsskolen vil gerne bruge den nye Banegårdsplads til at give smagsprøver på store begivenheder som eksempelvis musicals og iøvrigt byde ind
med høj faglighed, omstillings arathed, orksho s, o levelser å tv rs af
traditionelle skel og på alternative lokationer, samt ekspertise i at skaffe ”fagnørder” der brænder for at undervise børn og unge.
arkskolen, arkvej , Balleru

ngdomskulturhuset ogn orten og ngdomsrådet er for alle unge i Balleru
Kommune. Det er de unge der bestemmer hvordan huset skal være og hvad
der skal ske. uset drives så vidt muligt af frivillige unge med et minimum af
rofessionel assistan e. ogn orten er stedet hvor alle de unges id er kan
blive realiseret. ntet er for småt og intet er for stort og husets motto er i siger
aldrig nej til en ung.
ogn orten nder man også Balleru
ngdomsråd, som
er Danmarks største, ældste og mest aktive ungdomsråd og som i sin tid tog
initiativ til at få bygget ogn orten. Balleru
ngdomsråd består af unge mellem
og 2 år fra forskellige områder i kommunen, der mødes en gang om
måneden for at lanl gge nye aktiviteter og rojekter. ngdomsrådet arbejder
på at påvirke lokale politikere og kommunalt ansatte til at unge i kommunen
kan få større ind ydelse å de forhold, der vedrører dem. ngdomsrådet ser
frem til en ny Banegårdsplads og vil i fremtiden have pladsen i tankerne, når
der arbejdes med aktiviteter og events for, med og af de unge.
S t. a obsvej , Balleru
www.vognporten.dk

www.bask.dk
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Cykelforbundet

Natur, Kultur og Byggeri

Natur, Kultur og Byggeri er et tilbud til ledige i Ballerup kommune.
Forløbet er et kompetenceløft indenfor de håndværksmæssige områder,
rim rt byggeri og natur leje.

Cykelforbundet Ballerup-Måløv-Skovlunde er en frivillig forening der ønsker at
forbedre yklisternes vilkår i Balleru og at arrangere ture der viser hvor dejligt
og rigt på oplevelser, det kan være at cykle.

gaverne som udføres, er alle aftalt i t t samarbejde med de forskellige afdelinger i Balleru kommune som efters ørger kom eten e entrets arbejdskraft.

oreningen kan tilbyde ykelture til interesserede og otentielle nytil yttere til
Ballerup Kommune, så de kan lære deres fremtidige bokommune at kende.

ålet med deltagelse i et forløb å atur, ultur og Byggeri er at få arbejde
eller uddannelse indenfor de håndværksmæssige områder.

Gør det selv cykelværksted:
Skovlunde Skole, orvevej , Skovlunde

indbjergvej 8 , Balleru

. yklistforbundet.dk ind din afdeling ind dit lokale yklistforbund ovedstaden og ordsjaelland Balleru aaloevSkovlunde

atur Skoletjeneste i Balleru Lautrupgård Musik-og Kulturhus

aturvejlederen og Skoletjenesten i Balleru
Skoletjenesten ederstru udbyder l ringsforløb til folkeskolerne i Balleru
Kommune. Med udgangspunkt i landsbyen Pederstrup og det omkringliggende
miljø skaber de udeskoleforløb der skal engagere, involvere og udfordre ele
verne. I læringsforløbene lægges der vægt på at bevægelse, leg og oplevelser går hånd i hånd med l ring og et højt fagligt niveau. g at l rere og
elever ople-ver det som en naturlig og integreret del af skolens undervisning at
komme til Pederstrup.

På Lautrupgård Musik-og Kulturhus hører mange af de førende kor og orkestre
til under autru gaard usikfabrik, Balleru s usikskole for voksne samt ere
af kommunes andre grupper. Det er et hus hvor mennesker og musik mødes
på tværs af alder, køn og erhverv. De mange kor, orkestre og små bands dygtiggører sig i huset for senere at give spændende oplevelser til glæde for de
mange borgere i Ballerup, der kan lide god musik og kultur. Det er også stedet
hvor man kan opleve koncerter og optræden af forskellig karakter. Den smukke
have er en n ramme om de udendørs arrangementer i sommerhalvåret.

aturvejlederen tilbyder l ringsforløb for kommunens folkeskoler som en del
af Skoletjenesten ederstru . Byens naturvejleder hedder amilla indberg, er
uddannet biolog fra øbenhavns niversitet og har gennemført aturvejlederuddannelsen ved riluftsrådet
. amilla har arbejdet med naturvejledning
siden 2 8 og har v ret naturvejleder i Balleru kommune siden 2
.

relation til den nye Banegårds lads kunne det v re nt med en talerstol, som
frit kan bruges af alle og et område til koncerter og opvisning i forbindelse med
Ballerup Musikfest.
autru vej 2, Balleru
www.lautrupmusik.dk

.skoletj ederstru .dk
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Balto

en

Baltoppen Bio

Balto

en
er en markant venue å forkanten af øbenhavn. Balto en
r senterer turnerende rofessionelle kunstnere, kom agnier og bands,
der o tr der med musik folk, ro k, o , ja , erforman es, ny irkus, moderne dans, traditionelt teater samt stand-up og comedy shows.
en lokale teaterforening
teater i Balto en viser a.
voksen og
børneforestillinger om året å Balto en
s s ene, hvor også de lokales
frivillige kulturliv udfolder sine sceniske udadvendte aktiviteter.
oreninger, institutioner og virksomheder kan leje Balto en
til arrangementer, foredrag og konferencer.
Balto en
har i 2 2 etableret B romoter teamet, der består af unge fra
Ballerup og omegn. Bpromoterne arrangerer koncerter for unge.
Baltor vej 2 , Balleru

forl ngelse af Balto en
ligger Balleru s eneste biograf Balto en B .
Biografen har to fremragende biografsale med henholdsvis 168 og 61 pladser
og var i øvrigt den første biograf i anmark der var
digitaliseret i 2
.
Med nye restaurerede sale og stole, og markedets bedste 3D system og tilsvarende lydsystemer, er Baltoppen Bio helt i front på biografmarkedet. Men først
og fremmest er Baltoppen Bio en charmerende, hyggelig og imødekommende
lokalbiograf, der ser det som sin fornemste opgave, at servicere alle Ballerup
borgere med tilbud om et lmf llesskab. ed over
remiere lm om året
tilbyder biografen o levelser i alle genrer. . se tember 2
lan eres det hidtil
største udvalg indenfor opera, ballet, britisk teater og kunstprogrammer. Med
over
lanlagte forestillinger i løbet af s sonen 2
2
la erer det Baltoppen Bio som Danmarks største aktør indenfor genren, og som mange gange
før, er Baltoppen Bio først med ideerne.
Baltor vej 2 , Balleru

www.baltoppenlive.dk

.balto

enbio 2.dk

Ballerup Super Arena

Ballerup Bibliotek

ret rundt byder den eksible og vidtfavnende Su er rena å en bred vifte
af s orts og kulturarrangementer. renaen kan rumme et ublikum å .2
stående eller .
siddende g ster og er derfor ideel til store begivenheder.
et er stedet hvor et v ld af seriøse gamere mødes til s ilfestival, hvor ere
tusinde musikelskere samles til kon erter med internationale stjerner som Bryan Adams og Backstreet Boys, hvor handlende strømmer til for at gøre et godt
kup til outletmesse eller et unikt fund til loppemarked og hvor entusiastiske
fans overv rer store s ortsbegivenheder som
i badminton. Balleru Su er
rena er også hjemsted for det årlige københavnske da gesløb, og lagde
første gang bane til løbet i 2 2. Siden 2
har det histo riske ykelløb hvert
år været en fast tradition og et stort tilløbsstykke i arenaen.
igtig mange af arenaens ublikummer rejser via Balleru Station og derfor er
det også oplagt at benytte den nye Banegårdsplads som startpunkt eller indgang for særlige events.
Ballerup Idrætsby 4, Ballerup

or borgere og endlere, vil Banegårds ladsen i fremtiden kunne afs ejle det
rige kulturliv der allerede trives og blomstrer i Ballerup.
Ballerup Bibliotek vil understøtte kulturelle indslag og via formidling, aktiviteter,
inddragelse og samarbejde løbende v re med til at gøre Banegårds ladsen
til et nyt levende byrum.
Biblioteket vil bringe læring og viden i spil på nye måder i det offentlige rum,
der kan inspirere og inddrage Ballerups borgere. Bibliotekets Makerspace kan
medvirke til at skabe ejerskab til både små og større aktiviteter ved at understøtte interesserede borgeres idéudvikling gennem facilitering af inspirerende
l ringsrum og v rkstedsfunktioner.
en air litteraturfestival, højtl sning i det
fri, arrangementer der yttes ud og til asses til det åbne rum, orksho s om
byrum, midlertidige installationer der sætter fokus på viden, læring og oplevelser er bare nogle af de idéer Biblioteket gerne vil bidrage med.

www.ballerupsuperarena.dk

www.bib.ballerup.dk
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Frivillighedsrådet

Tapeten

Formålet med Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune er at styrke, støtte og udvikle det frivillige, so iale arbejde og dets vilkår.

orenings og rivillig enter a eten er en 8.
m2. sammenh ngende bygning som huser mange forskellige aktiviteter. Det er samtidig én af Ballerups
ldste erhvervsbygninger og var indtil
8 landskendt som Brdr. ahls aetfabrik . en lang eriode havde fabrikken samarbejder med tidens største
kunstnere og virksomheden var endvidere kendt for sit store engagement i medarbejdernes so iale forhold. t erfekt udgangs unkt for husets nuv rende
aktiviteter, som bæres af de mange frivilliges store engagement.

Frivillighedsrådet skal medvirke til at omsætte Frivillighedspolitikken i Ballerup
Kommune i handling. Rådets formål er at styrke, støtte og udvikle det samlede
frivillige område og som udgangs unkt at arbejde indenfor følgende områder
•
Rådgive politiske udvalg med høringsret indenfor områder med betydning for frivillighedsområdet
•
Skabe rammer og inspirere til frivillige, tværgående indsatser
•
Synliggøre, dokumentere og sætte centrale temaer på dagsordenen
Frivillighedsrådet vælges for to år ad gangen. Opstillingsberettigede er borgere,
som er bosat i Balleru ommune, og som arbejder som frivillig i et rojekt, en
forening eller lignende. er er valgt
medlemmer fra det frivillige område,
samt 3 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen.

å a eten nder man 2 foreninger af alle slags, rivilligsekretariatet, rivillighedsrådet, udlejningslokaler og mødelokaler for foreninger og andre aktiviteter som er hjemmehørende i Balleru
ommune.
Man kan sagtens forestille sig, at Tapeten bliver brugt til møder og som øvelokale
til arrangementer, der skal foregå på den nye banegårdsplads.
www.tapetenballerup.dk

Du kan læse mere om Frivillighedsrådet på Ballerup.dk

Multikulturel Forening

enligboerne i Balleru

Ballerup Multikulturelle Forening
Formålet med foreningen er at samle de mange nationaliteter i Ballerup under
samme ara ly, at arrangere debataftener og kulturelle aktiviteter. isionen er
at skabe et forum for alle borgere, der har lyst til fællesskab og til at engagere
sig i at gøre integrationen i Ballerup endnu bedre. Alle kan blive medlem af
foreningen, både enkeltpersoner og foreninger, men for at sidde i bestyrelsen,
skal man være bosiddende i Ballerup.

Møllen i Ballerup har længe stået tom, men nu er der kommet liv i det gamle kommunale hus. en lokale a gger af den landsd kkende bev gelse
enligboerne bruger lokalerne til at indsamle ting, som de fordeler til de nye
Balleru ere ygtninge , der bos tter sig i kommunen, og som i mange tilf lde slet intet har og som derfor står og mangler det mest basale for at kunne
få et hjem til at fungere. n af de drivende lokale kr fter bag enligboerne er
iels ulbe h iruff, der har arbejdet for at få samlet et godt team af frivillige
som koordinerer de indsamlede ting og sørger for, at Ballerup møder sine nye
borgere med venlighed og varme. Gruppen i Ballerup har over 800 medlemmer
fra alle samfundslag og mange baggrunde. Formålet er at skabe synergi, dynamik og ikke mindst god stemning, der skal hilse de nye Ballerup!ere velkomne
og skabe både dialog og integration til f lles gl de. enligboerne modtager
meget gerne donationer i form af møbler, køkkengrej, ykler og andet som man
har brug for, for at etablere en tilværelse som ny borger i Ballerup.
evering af ting mandage mellem
og lørdage mellem
.
l. ådhusvej 2.
or information, kontakt iels ulbe h iruff fjolle
gmail. om.

Bestyrelsen i BMF består både af gammeldanskere og nydanskere. De står
sammen om at arrangere aktiviteter, så folk med forskellig baggrund kan
mødes, venskaber o stå og fordomme nedbrydes. ordomme ndes nemlig
på begge sider.
BMF kunne sagtens forestille sig at henlægge nogle af deres kulturelle arrangementer til den nye banegårdsplads.
www.bmf-multikultur.dk
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Portrætkort

Ballerup Centret

Grantoftegaard

Balleru entret blev indviet den . oktober
, som butiks enter for Balleru
og omegn. Butikscentre var dengang !"hot news"", og Ballerup Centret var med
i første række og i den bølge af centre, som skød op i forstæderne. I november
1989 indviede centret et stationsafsnit, der bragte antallet af butikker op over
. erved blev entret også st rkt integreret med det offentlige trans ortnet
med S tog og busser. entrets udvidelse blev der lagt s rlig v gt å miljø
og trivselsforbedringer gennem arkitektoniske nesser og store, lyse og luftige
rum. ermed bev gede entret sig fra at v re traditionelt butiks enter med
fokus på stort udvalg og konkurrencedygtige priser, til også at sætte kunden
i højs det. en seneste større enterudvidelse i
, med en omfattende
fornyelse af arkitektur og indvendigt kundemiljø, satte indkøbso levelsen og
tidsbesparelse for kunden i fokus.

Grantoftegaard har siden 1991 løst opgaver indenfor beskæftigelse, uddannelse
og miljøvenlig natur leje i Balleru kommune. 2
blev driften overdraget til
Den erhvervsdrivende fond Grantoftegaard, som på almindelige markedsvilkår
arbejder for udviklingen af moderne økologisk landbrugs roduktion med fokus
å miljøforbedrende aktiviteter. er er fokus å kombinere roduktiv virksomhed med sociale formål. I dag er Grantoftegaard med sin store erfaring inden
for dette felt blevet en egistreret So ialøkonomisk irksomhed, S .
Det storbynære landbrug er samtidig basis for besøgsvirksomhed med åbne
stalde, tilgængelige folde, aktive rundvisninger og sæsonbetonede arrangementer. ed sin beliggenhed i den idylliske landsby ederstru med 2 minutters gang fra stationen og Banegårdspladsen, er et gårdbesøg meget populært. Gårdbutikken med cafe byder på produkter fra egen avl.

Med beliggenheden ud mod den kommende nye banegårdsplads glæder
Balleru
entret sig til aktivt at tage del i de muligheder rojektet inviterer til.

På udvalgte dage i løbet af året, kunne salgsbod og spisested rykke ned på
den nye banegårdsplads og skabe landbrugsstemning i bymidten.

www.ballerupcentret.dk

www.grantoftegaard.dk

Gågaden i Ballerup

Centrumgaden, der strækker sig fra Kirketorvet i nord til Ballerup Centret i
syd, rummer adskillige special-butikker, der dækker en vifte af tilbud, som
også tiltrækker kunder, der ikke lige bor i nærmiljøet. Alle disse special-butikker har netop fået liv pga. de relativt små butikslokaler, der gør det muligt
for ildsjæle at udleve deres drømme om et liv som selvstændig. I gågaden
er der to vigtige aktører, der medvirker til at skabe liv og en positiv udvikling
for butiksmiljøet i centrum. Dan Knudsen, som ejer butikslokalerne i den
”ulige ende” af Centrumgaden samt handelsstandsforeningen med formand
Kenneth Sylvest, der er indehaver af Tøjeksperten. De to repræsentanter
for butikslivet i gågaden samarbejder om aktiviteter i gaden. Det største og
mest succesrige af slagsen er By Night-arrangementet, som også indbefatter
Ballerup Centret som samarbejdspartner.
En ny banegårdsplads med fokus på at skabe et naturligt flow mod gågaden,
vil både bringe mere liv i Centrumgaden, men vil samtidig også give mulighed
for, at gågadens arrangementer kan sprede sig til den nye plads.
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Borgerstemmer
Borgerkommentarer afleveret i Fælledhuset under projektet Banegårdsfælleden:

“Ballerups identitet er i fortiden. Bevar fortiden
for fremtiden. Et godt eksempel er Pederstrup,
som er bevaret.”

“Gode cykelstativer.
Cyklen skal kunne stå fast, så man kan læsse
varer på uden at den vælter.”

“På pladsen skal man kunne få en oplevelse
med boder og andre aktiviteter, når man venter
på bussen. Pladsen skal indrettes, så der er
mulighed for, at der kan opstilles boder. F.eks.
boder der oplyser om sundhed med sundhedseksperter, der kan fortælle om, hvordan sundheden trives i byen.”

“Ventesal.
Ikke i en café, hvor man er tvunget til at købe
noget mens man venter.”
“Turistinformation.
“Oplagt at lægge i Biblioteket”
“Skiltning- Vi møder ofte folk der spørger om vej
til:
Rådhuset
Sundhedshuset
Baghuset
Aktivhuset på Solvej
Pederstrup”

“Man kunne lave en kunstvæg. F.eks. hvor man
frit kan tegne eller have en bestemt forfatter,
man har fokus på i forskellige perioder.”
“Lave street food boder med lukket sted, hvor
man kan sidde og spise.”
“Musikplads hvor man spontant bare kan spille.
Samme koncept som Papirøen i København.”

“Skulpturer- Fx af markante Ballerup borgere
som Ove E. Hansen, Verner Johansen.”
“Der må gerne være et kaffegalleri (et galleri
med en café).”
“Biblioteket laver nogle gode ting bl.a. arrangementer. Det kunne være godt, hvis de på en
eller anden måde synliggør, hvad der sker på
biblioteket ude på pladsen.”
“Gågaden er død og der mangler liv. For at der
kan komme mere fokus på de caféer, restauranter, butikker m.m., der er i gågaden, vil det
være en idé, at de får mulighed for midlertidigt
at udstille, servere mad/drikke eller andet på
pladsen. Det er det, der skal til for at folk får
øjnene op for, hvad der er i gågaden og på den
måde tiltrække folk.”
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Borgerstemmer
“Den nye plads må gerne være grøn. Der må
gerne være en scene, så man kan få nogle
arrangementer f.eks. koncerter.”
“Der må gerne være plads til at man kan sætte
boder op, hvor borgerne f.eks. kan komme og
sælge grønsager fra deres have.”
“Træer og buske. Bænke og borde.”
“Lav posthuset til ældrecenter med udeareal
(sommercafé mv.). Petanquebane.”
“Der må gerne være en græsplæne à la Hyde
Park i New York bare i mindre format, så der
kommer noget grønt ind på pladsen.”
“Der må gerne være nogle træer på pladsen og
meget gerne japanske kirsebærtræer. Det må
ikke være for bart. Der må også gerne være
lamper, der lyser pladsen op. F.eks. som det ser
ud i Hedeparken langs gågaden samt lys nede
ved fliserne ved træerne.”
“Det vil være godt med noget liv på pladsen ved
aftenstid. Det kunne f.eks. være en café, så der
også er noget at kigge på. Man føler sig ikke
særlig tryg, hvis man kommer sent hjem og skal
vente på bussen.”
“Der må gerne komme et ur op. Det er ikke alle,
der har ur på.”
“Evt. en rampe eller helst en elevator vest for
banen. Svært med el-scooter fra arrangementer
i Baghuset til beboelserne ved Aldi. Skal rundt
om Præstevænget eller Hold-an Vej. Også hvis
man kommer med toget hjem, når centeret
er lukket. Der bruges mange penge til en ny
Banegårdsplads, så tænk også på en elevator.”
“Hold gerne den kørende trafik adskilt fra passagererne fra bus og tog. Det er i dag ret farligt
at passere mellem disse transportmidler.”
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Borgerstemmer
Kommentarer fra tråd på Facebookgruppen
‘Det sker i Ballerup’:
“Syntes det ser flot ud og bliver noget mere
atraktivt end Banegårdspladsen som den ser ud
nu. Som jeg ser det vil der jo komme mere liv
på pladsen, som sådan også blive mere trygt at
færdes i området. Så jeg vil da tage min positive
hat på og glæder mig til at opleve resultatet.”
“Det er jo bare et spørgsmål om at kunne finde
en bus.”
“Jeg syntes der er andre og VIGTIGERE ting at
bruge penge på!”
“Det bliver alligevel smadret”
“Ser super ud. Vil unge komme i betragtning
mht de almene boliger?”
“De første boliger bliver seniorboliger, men det
stopper jo ikke der”
“Fantastisk at der sker noget.
Ballerup virker sløv og træt, når man kommer
gående i det område (også).
Det her projekt kan forhåbentlig gøre byen en
smule mere indbydende at ankomme til og hvis
der kan komme bare lidt mere café-liv, så kunne
vi måske få en mere hyggelig og livlig bymidte også efter ‘business hours’”.
“Skab et miljø hvor unge, når de er færdige med
uddannelse, kan bo og færdes og så får du dit
cafe-liv efter ‘business hours’”.
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FORESTILLINGER
Kontoret for Kunst i Byen i Makerspace, 2016

I samarbejde med Ballerup Bibliotek og kommunens kulturkonsulent, udstillede Kontoret for
Kunst i Byen gennemførte projekter i perioden
2011-2015. Udstillingen var bygget op som en
plads, dels ude, dels inde og viste en kortlægning af de begivenheder der har fundet sted og
som vil kunne finde sted på den nye plads samt
vinderforslaget i konkurrencen om den fysiske
udformning af Banegårdspladsen. Derudover
bidrog portrætkort af byens foreninger, institutioner og handelsdrivende med idéer til hvordan
identiteten af den kommende nye plads kan
blive båret af forandring og aktivitet.

Sådan kommer den nye Banegårdsplads til at
se ud

Dommerbetænkningens argumenter for at have
udpeget vinderforslaget i konkurrencen om den
nye Banegårdsplads.

Aktiviteter, aktører og ting

Kortlægning af begivenheder og aktiviteter.

Kontoret for Kunst i Byens blik på Ballerups nye
entré

Kontoret for Kunst i Byen foreslår at der skabes
forudsætninger for at midlertidige begivenheder
på Banegårdspladsen kan gøres til tilbagevendende begivenheder. Kontoret anbefaler en
strategi, hvor der skabes kunst i byens rum med
indbyggede funktioner, der kan understøtte de
aktiviteter der skal finde sted på den nye plads.

Referencer til kunst med indbyggede funktioner
på byens nye plads

Eksempler på kunstneriske udtryk, hvis design,
arkitektur, koncept eller organiseringsmodel
kan være fungere som inspiration til kommende
beslutninger vedrørende den fysiske udformning af Ballerup Bymidte.

En ny begyndelse: Testmarked

I samarbejde med Ballerup Bibliotek og kulturkonsulent Anne Rasmussen foreslår Kontoret
for Kunst i Byen at skabe et Testmarked på
Banegårdspladsen, som en mulighed for at afprøve de infrastrukturelle og logististiske aspekter i forhold til pladsens fremtidige aktiviteter.
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Kontoret for Kunst i Byen i Makerspace, 2016
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Kontoret for Kunst i Byen i Makerspace, 2016
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Kontoret for Kunst i Byen i Makerspace, 2016
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Aktiviteter, aktører og ting
Kontoret for Kunst i Byen er udviklet ud fra
spørgsmålet om hvordan kunst og arkitektur
kan understøtte aktiviteter i byens rum. På
udstillingen vistes en stor matrix der kortlagde
Kontorets kunstneriske aktiviteter gennem
årene. Kortlægningen viste at en udstilling også
kan formidle betydninger, relationer og underlæggende ideologier i sin præsentation af et
sted;- ikke kun fysiske tiltag men også aktiviteter der kan vise hvordan ting er forbundet til
ressourcer, oprindelsessted og til byen med
dens vaner skikke og hverdagsliv - og hvordan
de kan danne nye stemninger, nye dufte og
anderledes lyde i Ballerup Bymidte.
Matrixen var skabt til at vokse og
Ballerup Bibliotek føjede en række aktiviteter til i
løbet af sommeren 2016.

Begivenhederne medvirkede til at transformere
borgere og besøgende fra beskuere til aktører:

Som støtte for at begivenheder kunne finde
sted og aktører kunne agere i byens rum,
ombyggede og opbyggede Kontoret for Kunst i
Byen nyt byinventar på gader og pladser:

AKTØRER

BYINVENTAR

medbygger
havevander
tomatnipper
suppeskænker, tedrikker, planteplukker
bogopfylder, bogbytter
markedshandler
avislæser
møntkaster
meningstilkendegiver, historiefortæller
skakspiller

værksted
botanisk have
væksthus
urtehave
bibliotek
salgsboder
lænestol
ønskebrønde
talerstol
brætspil
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Aktiviteter, aktører og ting
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Sådan kommer den nye Banegårdsplads til at se ud
Dommerkomiteen for konkurrencen ‘Kickstart
Ballerup Trafikknudepunkt’ beskriver vinderforslaget - ‘En pulserende bymidte’ udarbejdet af
SLA A/S, Holscher Nordberg Architects A/S og
Atkins A/S - som det mest troværdige forslag
til en plads, der kan rumme de aktiviteter, som
Ballerups organisationer og borgere vil sætte i
gang på pladsen. De finder, at forslagets underspillede hverdagskarakter på mange måder
er rigtigt ramt og at pladsen derfor vil blive
godt modtaget blandt Ballerups borgere. Dommerkomiteen tror på at hovedgrebet med zonen
af mindre rum, der kan indtages af alle og det
større fleksible rum, der kan danne ramme om
større fælles planlagte begivenheder, vil understøtte et øget byliv.
Alligevel efterlyser dommerkomiteen en
stærkere identitet i vinderprojektet:
“Dog kunne man savne et fokuspunkt af noget
særligt – noget anderledes, der kunne give
byrummet en ekstra dimension. Ikke nødvendigvis noget spektakulært, det ville ikke underbygge forslagets grundlæggende underspillede
karakter – men alligevel noget særligt identitetsgivende.”
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• AMBITIØST
• UNIKT
• IDENTITET
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• 24 TIMERS PLADS
• INTIMT & RUMMELIGT
• FOR ALLE
• MØDESTED
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• INSPIRENDE
• KUNSTNERISK
• FORANDERLIGT
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• STORT & SMÅT
• EVENT & HVERDAG
• DAG & AFTEN
• SOMMER & VINTER
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5

• MEDIE
• INSIDE OUT/OUTSIDE IN
• LYS & LYD
• PROJEKTIONER

Katalog af muligheder p baneg rdspladsen.
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Vinter / Beplantning

For r / Beplantning

Om vinteren er det rummet ved busdepotet som st r frem med sin n letr slund. I sin m rkegr nne
karakter tr der fyrretr erne frem i det ellers hvide landskab. N letr slunden beplantes med
arter som kan t le salt fra vejarealet, bl.a. sortfyr, tretorn, havtorn, bjergfyr, benved og mirabeller.
Baneg rdspladsens l vetr er med sine n gne og krogede grene st r i skarp kontrast til den gr nne
vinterlund ved Posthuset.

For ret kommer snigende og vejtr erne ved busterminalen springer ud i blomst. Langs busperronerne
planteres robuste og opstammede vejtr er ligesom gr poppel, kirseb r, robinie og hvidpil, som
ikke forstyrrer sigtelinjer i forhold til bustrafiken. P perronerne sneer frugttr ernes blomster p de
ventende. Bypladsens beplantning er stadig mere n gen i sin karakter - her springer de fleste tr er
ud lidt senere p for ret.
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affaldskuber

Trafikale forhold

Tilg ngelighed og flow

De trafikale forhold skaber en tilg ngelig, tryg og overskuelig Baneg rdsplads, med tydeligt
definerede omr der for henholdsvis h rde og bl de trafikanter (med hj lp af bel gningsskifte,
kantsten, h vet areal, markeringer i bel gning osv.). Ved busterminalen fastholdes geometrien fra
udbudsmaterialet. Ved Linde All /Baneg rdspladsen ndres vejen som vist. I vestenden af vejen
etableres en fodg ngerovergang. Af hensyn til trafiksikkerhed anl gges der en st ttehelle, s det er
lettere at passere vejen. Derudover vil det v re muligt at krydse vejen ved Centrumgaden som i dag.
Ind til busterminalen vil der v re blive etableret en venstresvingsbane p Baneg rdspladsen. Foruden
busserne skal bilisterne til kys & k r-zonen benytte venstresvingsbanen. Ind til parkeringsomr det
nord for Baneg rdspladsen etableres der ligeledes venstresvingsbane.

Kantzonerne markeres med et tydeligt bel gningsskift, hvor der i bel gningen etableres ledelinjer og
opm rksomhedsfelter. Der er niveaufri adgang for alle langs kantzonerne og p Baneg rdspladsen.
Ved busterminalen markeres fodg ngerovergange med visuelle og taktile forandringer i bel gningen.
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Sommer / Beplantning

Efter r / Beplantning

For rets lysegr nne toner forvandles til m rkere gr nne nuancer og hele Baneg rdspladsen bliver
et gr nt opholdsrum. Forskellige dufte og farver overrasker de bes gende. Lindetr erne blomstrer
langs Linde All ved fortovet foran den nye boligbebyggelse.

Om efter ret forvandler l n-, l rk-, kornel- og ginkotr erne Bypladsen til et flammehav af gult og
r dt. Elletr erne, der plantes i plantebede langs bibliotekets kantzone, bliver brungule. Magnolien
b rer frugt og p den lyse bel gning falder en mosiak af r de, orange og gule blade fra navren og
den r de eg. Ved busterminalen er de l vf ldende tr er mere brune i nuancen.
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Bef stelser, byinventar og belysning

Afvanding

Bel gningen er med til at skabe et overskueligt trafikknudepunkt. Bel gningsskift markerer
overgangen fra kantzoner til opholdsrum/trafikrum, samt overgangen fra Baneg rdspladsen til
Centrumgadens bel gning. P omr der med h rde trafikanter bruges densiphalt imens omr der
med bl de trafikanter f r en pladsst bt betonbel gning. I kantzonerne bruges betonfliser.
Natursten fra kommunen, er med til at underst tte Ballerups egenart, og b nke i ubehandlet tr giver
byrummet kant . Hvert rum har sin egen belysning, der varierer fra vejbelysning til h je lysmaster og
spotlights i plantebede, og giver de forskellige rum hver sin atmosf re.

Regnvandet opsamles i gr nne bede med b de biologisk og rekreativ v rdi. Udover
regnvandsh ndtering skaber de gr nne bede ogs en rumlig variation og markerer kantzonerne.
Vandriste markerer overgangen fra stationsbygningen til det h vede areal ved busterminalen. P
Baneg rdspladsen bruges vand ogs som et rekreativt og synligt element med vandkunst i fugerne
og vanddysser.
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Efter r i Ballerup. De gule l ve
fra ginkotr erne rasler i vinden.
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P den solvendte udeservering er der stadig
varmt og dejligt at f sig en kop kaffe p vejen
hjem fra arbejde.
Nogle k benhavnere bes ger Ballerup for
f rste gang. De skal tage del i kunsteventet,
og bliver overrasket af det mangfoldige byliv
de m der n r de st r ud fra S-toget!v
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I n letr slunden kan man se egern
hoppe rundt. Den h je artsdiversitet p
pladsen er med til at styrke biodiversiteten
i Ballerups bymidte.

Fuglekvidderer fra tr kronerne
overrasker de ventende p
busperronerne.
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Ved bbliotekets indgang er der
indrettet et l sehj rne ved det gr nne.
Her kan man l se i ro og l for vinden.

P pladsen er der en helt s rlig
atmosf re med lydet fra vandet.
B rnene elsker at lege i vanddysserne!

For r i Ballerup. Kirseb rtr ernes lyser de
blomst lyser hele busterminalen op. Sanselige
oplevelser mens man venter p bussen - det kan
man f i Ballerup!

Kunst p pladsen. Kontoret for
Kunst i Byen har indtaget Bypladsen
med et arrangement som inviterer lokale
kunstnere og Ballerup-beboere til at
skabe nyt sammen. Her bliver der bygget
v rker i f llesskab imens seniorerne fra
bof llesskabet kigger p .

Det er rart at opholde sig ved den gr nne
kantzone t t p bibliotekets indgang. Her kan
man f ro til at l se, selvom pladsen ved siden
af er indtaget af et event.
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Kontoret for Kunst i Byens blik på Ballerups nye entré
Med konkurrenceprogrammet for den nye
Banegårdsplads har Ballerup Kommune tilkendegivet at byplanlægningen i Ballerup ønsker at
bidrage til at bygge fællesskaber.
Kontoret for Kunst i Byens holdning er
at fællesskaber bedst integreres i byudviklingen
ved at inddrage den energi og aktivitet, som
borgerne er bærere af i deres lokalområde.
Kontoret bidrog med nedenstående indlæg til
konkurrenceprogrammet for ‘Kickstart Ballerup
Trafikknudepunkt’:
“Ballerup Kommune har et rigt kultur, fritids- og
foreningsliv med mange frivillige. Fællesskab
og møder forstås som noget godt i Ballerup,
så derfor har Kontoret for Kunst i Byen fokus
på fællesskabet, kreativiteten og muligheden
for uformelle møder, der kan styrke det lokale
tilhørsforhold.
Kontoret engagerer sig i Ballerup som
sted og samfund ved at forstærke det der
allerede findes i Ballerup, frem for udelukkende
at fokusere på det der mangler, og ved at være
forankringspunkt for nye initiativer der progressivt går forud for byens udvikling. Ved at pege
på nye ikke-afprøvede muligheder og kile kunstneriske nedslag ind i etablerede og regulerede
strukturer, produceres nye typer af rum der kan
anspore til refleksion over hvad byen kan blive
til.
Gennem opbygning og produktion af
situationer som byens borgere fysisk kan
færdes i, deltage aktivt i - og derved reagere
på, fortælles historier om Ballerup Bymidtes
fælles rum. Nye billeder og perspektiver genereres samtidig med at bevidstheden stimuleres
i forhold til de omdannelsesprocesser der nu
skal finde sted på Banegårdspladsen. Situationerne manifesterer sig i handlingsorienterede
og kommunikerende processer omkring og på
Banegårdspladsen og de skabes i tæt samarbejde med Biblioteket, der med sine mange
daglige besøgende evner at understøtte byens
liv i både dag- og aftentimer, og som samtidig

har en central placering og en lang facade der
vender ud mod Banegårdspladsen.
Ballerup Kommune indeholder en
mangfoldighed af kulturer, hvis fællestræk kan
komme til syne gennem initiativer og fælles aktiviteter. Gennem inddragelse af mange forskellige aktører skabes mulighed for at indlemme
det uforudsigelige i planlægningen og derved
komme bagom et fikseret billede af Ballerup
Bymidte. På baggrund af direkte handlinger
i konkrete, byggede omgivelser kan dybdegående dialoger være medvirkende til at befordre forskelle uden at fremme social polarisering.
Kontoret for Kunst i Byens aktiviteter og
dialog med byens borgere gennem årene peger
på et ønske om at pladsen skal kunne blive
ved med at være foranderlig. Byens borgere
og institutioner kan være aktive bidragsydere til
opbygning af pladsens identitet over tid. Derfor
må omdannelsen af pladsen være fleksibel i
sin indretning, så den kan tilpasses forskellige
aktiviteter af kortere eller længere varighed og
understøtte ønsket om det uforudsigelige. Samtidig må pladsen udformes med en karakter der
gør stedet til et rart sted at opholde sig, også
når der ikke er aktivitet på pladsen.”
Siden Kontoret for Kunst i Byens første begivenhed på Banegårdspladsen i 2011, har
Kontoret haft fokus på fællesskabet, immaterielle værdier og sammenhænge mellem mennesker, ting og steder.
Erfaringerne med arbejdet direkte på
byens pladser og i byens gader har ligget til
grund for Kontoret for Kunst i Byens input til
konkurrenceprogrammet, der skulle inspirere
og informere de inviterede rådgiverteams og
den efterfølgende lokalplan, som skal fastlægge
designstrategien for den nye Banegårdsplads
og komprimerede busterminal.
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Kontoret for Kunst i Byens blik på Ballerups nye entré
På Ballerup Kommunes hjemmeside findes en
oversigt over al den kunst der findes i kommunen. Disse individuelle brikker er over tid blev til
en helhed, nemlig “Danmarks størte udendørs
Museum” , som tidligere borgmester Ove
Dalsgaard udtrykte det. En stor del af kunstværkerne er skulpturer, men nedenstående tre
værker er eksempler på kunst der er integreret i
omgivelserne og som indeholder en funktion.
‘Ballerup Sløjfen’
Per Neble

‘Byskulptur’
Niels Guttormsen

‘Tekande’
Randi & Katrine
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Kontoret for Kunst i Byens blik på Ballerups nye entré
Set fra Kontoret for Kunst i Byens synspunkt
kunne det særligt identitetsskabende - som
dommerkomiteen efterlyser for det nye byrum
- dannes over tid, på samme måde som “Danmarks størte udendørs Museum” udviklede
sig over tid. Identiteten for den nye plads på
Banegårdspladsen kunne vokse frem i takt med
de begivenheder der finder sted.
Ligesom forudsætningerne blev skabt
for at der kunne opbygges et stort udendørs
kunstmuseum i Ballerup - med 2% reglen som
instrument - må der skabes forudsætninger for
at midlertidige begivenheder på Banegårdspladsen kan gøres til tilbagevendende begivenheder
- og derved på en måde permanente.
Kontoret for Kunst i Byen foreslår at der
arbejdes videre med en strategi, hvor der skabes kunst i byens rum med indbyggede funktioner. Det handler ikke om en udsmykning af
byens rum, men om at skabe selve fundamentet
for byrummenes udvikling ved hjælp af kunstneriske udtryk.
Kontorets strategi går ud på at medvirke
til at opbygge og skabe samfund og identitet i
Ballerup ved at fremkalde, afprøve og videreudvikle kundskaber og erfaringer fra borgere,
foreninger, institutioner og og handelsdrivende
forud for større forandringer af byrum.
Forudsætningen for at kunne samarbejde med lokale ressourcer er muligheden for at
være tæt på de aktører, der kan være medvirkende til at skabe pladsens identitet over tid.
Kontoret for Kunst i Byen har udforsket netværk og koordineret med kommunens
centre og deres aktuelle kampagner. Konkret
er der eksempelvis gennem tæt samarbejde
med kommunens ansatte indenfor skole, kultur
og fritid, knyttet nye kontakter til institutions- og
foreningsverdenen, som dermed har præget
Kontorets arbejde indholdsmæssigt. Det har
oveni givet indsigt og kontaktpersoner i forhold
til fremtidige samarbejder om byens udvikling.

Kontoret for Kunst i Byens foreslår at den
fortsatte udvikling af Banegårdspladsen drives i
samarbejde med arkitekter og billedkunstnere,
hvis praksis foregår direkte i byens rum, der
hvor folk er. For at få forskellige byrum til at
hænge bedre sammen, foreslås kunstneriske bearbejdninger, som også indeholder funktioner. Det kan eksempelvis være butiksfacader,
skiltning, byinventar som pavilloner, toiletter,
bænke, cykelstativer, trapper eller gangbroer.
En vigtig forudsætning for at få bymidtens fysiske rum til at hænge sammen er en
åbning af Bymidtens stueetage. Biblioteket har
funktionsmæssigt åbnet sin stueetage for offentligheden, men fysisk blokerer Bibliotekets såvel
som Centrets lukkede facader stadig for en
mere direkte sammenhæng mellem Banegårdspladsen og Centrumgaden.
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Kontoret for Kunst i Byens blik på Ballerups nye entré
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Byens stueetage.
Det vil være ønskeligt at få skabt en åben, offentlig
tilgængelig stuetage langs hele den røde linie.

77

Referencer til kunst med indbyggede funktioner på byens nye plads
Pavillion

“Vi bruger ofte Banegårdspladsen i forbindelse
med vores lokalhistoriske byvandringer og der
mangler meget et sted man kan samle en større
gruppe mennesker, uforstyrret af busser. Et
sted med noget folk kan sidde på og/eller en
lille ”talerstol”/forhøjning at stå på.”

En lille pavillion kunne fungere som base for
udendørs begivenheder og forestillinger i
Ballerup Bymidte. Det kunne foreksempel være
en kompakt to-etages bygning, der kan huse
back-stage / teknik funktioner såvel som siddepladser.

Ballerup Museum

Pop-up butikker
Ballerup Centrets bagsider kan gøres til forsider
ved hjælp af pop-up butikker, der sættes udenpå Centrets facader.

www.boxpark.co.uk

Byinventar
Kunstnerisk bearbejdet byinventar vil være
en god idé på byens nye plads. Eksempelvis
gadekøkkener som inviterer til fælles madlavning eller som blot tilbyder et måltid mad på
vej til bus eller tog.

Jesper Aabille - www.aabille.dk
‘Slangen’, lavet til Ballerup Kommune i 2016 - et socialt
mobilt køkken der nemt kan foldes ud, pakkes sammen og
transporteres.
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Referencer til kunst med indbyggede funktioner på byens nye plads
Værksted
I forlængelse af Bibliotekets Makerspace vil et
træ/metalværksted med offentlig adgang kunne
medvirke til at producere byinventar til skiftende
begivenheder på byens nye plads. Et værksted vil samtidig kunne styrke fællesskabet og
samspillet mellem arkitekter, billedkunstnere,
institutioner, foreninger og borgere. Værkstedet
kunne eksempelvis drives i samarbejde med
Ballerup Kompetence Center.

www.blackhorseworkshop.co.uk

Skiltning
Det kan være en kunstnerisk opgave at udforme
skiltning og information i Ballerup Bymidte. Der
er brug for information om hvad der sker i
bymidten, ligesom der er brug for henvisninger
til hvad der sker rundt om i hele kommunen.

Cai Ulrich von Platen - www.vonplaten.dk
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En ny begyndelse: Testmarked
For at vende tilbage til spørgsmålet om hvordan
der skabes en god entré til Ballerup - og hvad
der skal sættes fokus på - afrundes dette kompendie med et forslag til en ny begyndelse.
Kontoret for Kunst i Byen foreslår at der
laves et Testmarked på Banegårdspladsen i
relation til pladsens fremtidige aktiviteter.
Kommunen har ambitioner om at gøre
Ballerup til et sted der udfolder byens egne
fysiske og sociale ressourcer. Derfor må byrummets forandringer forankres lokalt, således at
byens institutioner, foreninger og handelsliv
identificerer sig med den nye plads og vil
påtage sig ansvar i forhold til videreudvikling af
de begivenheder, der skal udspille sig på den.
Et Testmarked med deltagelse fra
Ballerup kommunes institutioner, foreninger og
handelsliv kan være en mulighed for at mødes
på tværs af kulturer, vaner, interesser og sprog.
Det er i mødet, at nysgerrigheden, forståelsen
for og accepten af hinanden kan opstå.
Testmarkedet kan bruges som værktøj
til at gøre et sådan møde muligt. Ved at sætte
mennesker sammen og fokusere på det, de er
gode til, kan det måske få mennesker fra alle
kulturer og i alle aldre med.

Testmarked kan teste:

- organisering
- indhold
- logistik
- byggeværksted
- bod design
- formidling
- håndtering af strøm, vand og
affald
- opbevaringsmuligheder

Testmarkedet kan være en form for udveksling
mellem det der har været og det der kommer,
hvor projektet trækker på erfaringer fra tidligere
aktiviteter i forhold til det nye, der skal komme.
Kontoret for Kunst i Byens tidligere projekter har som oftest været bygget i skrøbelige
og billige materialer, som var lette både at tilføje
og fjerne fra byrummet, men som forfalder efter
længere perioder i det offentlige rum.
Da tanken med markedet er at det kan
være en tilbagevendende begivenhed, må drift
og vedligeholdelse indtænkes i Testmarkedet.
De fysiske elementer må designes og
udføres på en måde, så de kan genbruges år
efter år.
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En ny begyndelse: Testmarked
Ballerup Bibliotek / Innovations- og strategiudvikler Thomas Sture Rasmussen:
“Ballerup Bibliotek ser et Testmarked på
Banegårdspladsen som en mulighed for at afprøve forskellige udfordringer i forhold til fremtidige aktiviteter.
Et Testmarked giver mulighed for at afprøve selve organiseringen - hvem kan bidrage
med hvad? Har vi f.eks. forskellige arbejdsgange der skal tilpasses hinandens? Forskellige
deadlines? Afklaring af de forskellige formål
med deltagelsen (mersalg, synlighed, borgerinddragelse, samskabelse, mv.)? Hvordan
blander vi kulturelle indslag med kommercielt
salg? Hvem tager initiativ? Skal der f.eks. være
en styregruppe?
Herudover er der det rent praktiske.
Hvem gør hvad, hvor? Hvilke tekniske faciliteter skal der være? Hvordan får man strøm
og vand? Hvor placerer man fællescenen? På
Kirketorvet, Banegårdspladsen? Hvordan når
folk bedst hele vejen rundt i Ballerup Bymidte?
Giver det mening at have nogle fælles faciliteter
(som fællesscene)/et fælles udtryk? F.eks. ens
markedsparasoller, ens boder, ens bannere,
fælles logo? Hvem laver PR?

Ballerup Bibliotek har allerede taget den eksisterende plads til sig og har henover sommeren 2016 afholdt en del pop up-aktiviteter i
samarbejde med foreninger og handlende. Her
fra er der allerede indsamlet en del erfaringer
som kan bruges fremover.
Der er dog ingen tvivl om at et tættere
og mere foramaliseret samarbejde havde løftet
flere af aktiviteterne op på et højere niveau.”

Testmarkedet vil forhåbentligt kunne besvare
de fleste af disse spørgsmål, så vi fremover kan
se en mulig organisering for os og herunder
prioritere vores ressourcer i forhold til deltagelse i et sådant marked – hvis det skal indgå i
Banegårdspladsens fremtid – et spørgsmål der
måske ville kunne besvares inden pladsen åbner sommeren 2018. På den måde ville de forskellige interessenter være på forkant og kunne
bidrage til liv på pladsen allerede fra dag 1.
Endelig vil der via testmarkedet umiddelbart kunne udvikles et forstærket samarbejde
mellem de handlende og kulturlivet i Ballerup,
der både på kort og længere sigt giver mulighed
for udvikling af andre tiltag og aktiviteter.
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En ny begyndelse: Testmarked
Ballerup Kommune - Center for Skole, Institutioner & Kultur / Kulturkonsulent Anne Rasmussen:
“Ballerup Kommune har et mangfoldigt og velfungerende kultur- og fritidsliv. For fortsat at
videreudvikle den kulturelle sammenhængskraft
i kommunen og for at sikre, at Ballerup også i
fremtiden er en attraktiv kommune, har kommunen blandt andet fokus på at udvikle byens rum
og rammer, dér hvor borgerne færdes, når de
bevæger sig i byen. Det er vigtigt, at rammerne i
deres udformning og tilgængelighed er fleksible,
så de kan bruges, når der er planlagte arrangementer, eller når der opstår spontanaktiviteter.
Ballerup Kommune har derfor fokus på at gøre
det nemmere for borgerne at realisere kulturinitiativer i byens rum.
Et Testmarked på Banegårdspladsen vil
kunne afprøve denne fleksibilitet og også give et
overblik over, hvor der skal arbejdes på at blive
endnu bedre.
Ballerup Kommune er kendt for at være
en progressiv og nytænkende kommune med
kort afstand fra beslutning til handling. Testmarkedet skal gerne være en afspejling af dette. Et
Testmarked vil ydermere være med til at synliggøre de mange muligheder for udnyttelse, der
er af byens rum og forhåbentlig inspirere byens
borgere og foreninger til at benytte byens rum til
endnu flere aktiviteter. Testmarkedet vil samtidig
sætte fokus på den kommende Banegårdsplads og forhåbentlig medvirke til at skabe basis
for, at den nye plads bliver et levende rum med
tradition for en rig udfoldelse af kunst, kultur og
fritid”.

82

En ny begyndelse: Testmarked
Ballerup Kommune / formand for Teknik- og
Miljøudvalget, Helle Hardø Tiedemann:

“Det store udviklingsprojekt – Kickstart-projektet
– på Banegårdspladsen i Ballerup har som sit
fornemste formål at gøre bymidten mere attraktiv og dermed forhåbentlig generere mere liv i
byen.
Idéen med omlæggelse af busterminalen er at frigøre plads til et nyt byrum foran
biblioteket.
Det er Kommunens forhåbning med
denne plads at give rum for aktiviteter af mange
slags. Derfor er der lagt vægt på at gøre pladsen så enkel og multifunktionel som muligt.
Ønskescenariet er, at pladsen bliver det
livlige centrum i Ballerup. I den forbindelse er
det en fremragende idé med et Testmarked,
som på samme tid kan indvie pladsen som
byens nye aktivitetsrum og give nogle konkrete erfaringer for den fremtidige brug. Samt
forhåbentlig give mange af kommunens aktører
lyst til at indtage rummet til begivenheder og
aktiviteter, til glæde for alle byens borgere.”
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APPENDIKS
Organisation

I perioden 2011-2015 refererede Kontoret for
Kunst i Byen til det daværende Kunstråd og
Center for By, Kultur og Erhverv. Fra 2016 og
frem refererer Kontoret til Center for Skoler,
Institutioner & Kultur.

Begivenheder og medvirkende

Kunstnere og øvrige medvirkende under Kontoret for Kunst i Byens begivenheder i perioden
2011-2015

Planteliste til Tehaven

Anvendte planter til Tehaven, 2011

Gæstekunstnere

I 2011 viste Kontoret udstillinger i den daværende base, en tom butik på 1.sal i Ballerup
Centerets stationsdel. Det har dels været en
serie udstillinger af kunstnerne Randi&Katrine,
Nikolaj Kilsmark, Lise Nørholm, Ane Mette
Ruge, Camilla Nørgaard, Konvoj og Pernelle
Maegaard, som i de seneste par år har udført
forskellige udsmykninger rundt om i Ballerup
Kommune, og dels en udstillingsrække med
lokale kunstnere.

Formidling

Andre aktiviteter

Presse

For at nå bredt ud har kontoret for Kunst i Byen
anvendt forskellige typer af medier i sin formidlingsstrategi. Kontoret har hængt opslag
om arrangementer op på Ballerup Bibliotek og
uddelt postkort via byens butikker rundt om i
Ballerup Bymidte. Kontoret har fra starten haft
sit eget formidlingsrum på Ballerup Kommunes
hjemmeside og en facebookside, hvor nyheder
kunne slås op undervejs.
Kontoret for Kunst i Byen har deltaget i en række aktiviteter for at formidle Kontorets arbejde
udadtil.
Lokale medier såvel som kunstfaglige medier
har beskrevet og dokumenteret Kontoret for
Kunst i Byens aktiviteter.

84

Organisation
Kontoret for Kunst i Byen:
Gitte Juul, Kunstnerisk leder
Ballerup Kunstråd:
2011 - 13: Ove Dalsgaard, tidligere borgmester,
Tom S. Nielsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kåre Harder Olesen, kommunalbestyrelsesmedlem, Helle Hardø Tiedemann, kommunalbestyrelsesmedlem, Cai Ulrich von Platen,
kunstnerisk konsulent, Karen Harsbo, kunstfaglig,
Mette Gitz-Johansen, kunstfaglig, Gitte Juul,
kunstfaglig.
2013 - 15: Jesper Würtzen, borgmester, Tom
S. Nielsen, Connor O’Hanlon, kommunalbestyrelsesmedlem, Lone Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Helle Hardø Tiedemann, Cai Ulrich
von Platen, Marika Seidler, kunstfaglig, Karin
Bech, kunstfaglig, Katrine Malinowsky, kunstfaglig,
Thomas Agergaard, kunstfaglig.
Center for By, Kultur og Erhverv:
Lone Schock, Centerleder til og med 2015
Tina Allerelli, Byplanlægger/projektleder frem til
2013, Annegitte Hjort, Byplanlægger/projektleder
pr. 2013, Cai-Ulrich von Platen, kunstnerisk konsulent til og med 2015.
Pr 1. jan 2016 bliver Center for By, Kultur & Erhverv til:
Center for By, Erhverv & Miljø
Center for Skoler, Institutioner & Kultur
Kontoret for Kunst i Byens tværfaglige følgegruppe
pr. 1. marts 2016:
Jens Overgaard, Kulturchef
Annegitte Hjort, byplanlægger, projektleder
Martin Lose, byplanlægger
Anne Rasmussen, Kulturkonsulent
Politisk følgegruppe for udviklingen af Ballerup
Bymidte:
Jesper Würtzen, Helle H. Tiedemann, Tom S.
Nielsen, Kåre H. Olesen, Christian Skjæran, kommunalbestyrelsesmedlem,
Mette Hedegaard, kommunalbestyrelsesmedlem

85

Begivenheder og medvirkende
Begivenheder:
Banegårdsfælleden, 2015
Gaden, 2013
Det andet Bibliotek, 2012
Lyset finder vej / Tehaven, 2011
Kunstnere:
Byen Sover, Det andet Bibliotek
www.Byen Sover.dk
Eentileen, Det andet Bibliotek
www.eentileen.dk
Gitte Juul, Tehaven, Gaden, Banegårdsfælleden
www.gittejuul.dk
Hans E Madsen, Lyset finder Vej
www.hansemadsen.com
Jesper Aabille, Gaden
www.aabille.dk
Søren Lose, Banegårdsfælleden
www.sorenlose.dk

Grantoftegård
JA
Kontinenternes Musik /Thomas Agergaard og
Randi Pontoppidan + Jens Breinegaard
Korleder Bente Hanke og Vestegnens Musikhøjskoles kor
Lille Smørum Krydderurter
Makerspace / Ballerup Bibliotek
MKP Ejendomme
Movia
Pantopia
Plantorama
Tømrerfirmaet Morten Larsen

Formidling:
Morten Maegaard, Lyset finder Vej / Tehaven
Morten Tofte, Det andet Bibliotek
Jonas Georg Christensen, Gaden
Kristina Dyrlund, Banegårdsfælleden
Deltagere:
Ali Baba Kebab
Ballerups Borgere
Ballerup Billedskole
Ballerup Bibliotek
Ballerup Stadsarkiv
Ballerup Centret
Ballerup Museum
Ballerup Kompetence Center
Ballerup Kommune:
Kommunens daværende Kunstneriske konsulent
Cai-Ulrich von Platen, Kunstråd og daværende
Center for By, Kultur- & Erhverv, nuværende
Center for By, Erhverv & Miljø og Center for
Skole, institutioner & Kultur, Center for Ejendomme, Grafisk Værksted, Kantinen
Bontec
Byens Frugt & Grønt
Flowers
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Planteliste til Tehaven
Stevia
Anisisop
Malurt
Citronmelisse
Fransk Estragon
Ananasmynte
Ingefærmynte
Svejtsisk mynte
Marokkansk mynte
Spansk mynte
Asiatisk mynte
Bærmynte
Citronmynte
Æblemynte
Ananasmynte
Basilikummynte
Grapefrugtmynte
12 forskellige slags Lavendel
3 forskellige slags Oregano
3 forskellige slags Rosmarin
Salvie
Dusk salvie
5 arter Læge salvie
4 arter Ananas-Salvie Sar
Timian
Thymus pulegiodes
Thymus spp.
4 forskellige arter Thymus vulgaris
2 arter Thymus citriodorus
Citronverbena
Micromeria fruticosa
Majorana
Monarda
Chili

87

Gæstekunstnere
Billedkunstnerne Randi & Katrine udstillede i
2011 skitser og model til et kunstprojekt, de aktuelt arbejdede med til plejecentret Rosenhaven. Center for By & Erhverv udstillede de 3
projektforslag fra parallelopdraget om udviklingen af Ballerup Bymidte. Samtidig vistes 3 film
af billedkunstner Nikolaj Kilsmark, der handlede
om hvordan borgere forholdt sig til forslagene.
Billedkunstnerne Camilla Nørgaard, Lise
Nørholm og Anemette Ruge udstillede i 2011
henholdvis modeller og fotografier fra udsmykningsopgaver i Magleparken, på Ballerup Bibliotek, i fælleshuset i Østerhøj Syd og i Søndergård.

Konvoj / ved billedkunstnerne Peter Rørbæk og
Anders Benmouyal udstillede i 2011 plakater,
tekst og en nybygget havekonstruktion, der var
en videreførelse af et offentligt kunstprojekt i bebyggelsen Hede- Magleparken, som Konvoj var
i færd med at afslutte i samarbejde med lokale
institutioner, børn og unge og boligselskaberne
AAB 54 og Baldersbo.
22 lokale kunstnere viste eksempler på egne
værker, som tilsammen dannede én stor collage
i Kontorets 10 meter lange glasfacade hen over
sommeren 2011.

Billedkunstner Pernelle Maegaard udstillede i
2011 billeder, modeller og mosaikker fra arbejdsprocessen og tilblivelsen af Fællespladsen. Desuden vistes eksempler på relaterede
projekter og værker.
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Gæstekunstnere
Huskunstnerprojekt på besøg hos Kontoret i
Tehaven på Banegårdspladsen og i butikken i
Ballerup Centret.
I efteråret 2011 besøgte kunstnerne Simon
Løvind, Telefon Til Chefen & Carl Emil Carlsen
de fire fritidsklubber i Klub Syd i Ballerup med
henblik på at give dem mulighed for at udtrykke
sig offentligt om byen og dens udvikling.
De fire klubber skabte et stort fælles flag, som
blev hængt op på Bibliotekets facade ved siden
af en filmprojektion, der viste alle børnenes tale
‘Når jeg bliver borgmester…’.
Ballerups omegn – de unges Ballerup Syd –
blev pludselig en del af Ballerup Bymidte.
I starten af 2012 blev en stor installation med
projektion, skulptur, tegning og print udstillet i
Kontorets butikslokale i Ballerup Centret sammen med flaget og ‘borgmestertalerne’.

I forbindelse med byrumsprojektet, Lyset finder
Vej, arrangerede Kontoret for Kunst i Byen en
workshop for børn om lys og projektioner. ‘Leg
med Lyset’ blev ledet af billedkunstnerne Peter
Rørbæk og Anders Benmouyal.

I efterårsferien 2011 stod billedkunstner Pernelle Maegaard for workshoppen ‘Hans og
Grethe i Ballerup’. I eventyret lægger Hans
og Grethe spor ud, så de kan finde hjem igen.
Ballerups skolebørn lavede bittesmå kunstværker, som de opsatte på en rute i Ballerup Bymidte. Fulgte man deres rute, endte men et sted,
man ikke havde forventet.
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Andre aktiviteter
Gågade, 2012
Kontoret for Kunst i Byen i samarbejde med
Ballerup kommunes skoleelever, lærere og
kulturkoordinatorer. Ballerup Centret inviterede
på pit stop. Ca. 200 børn fra forskellige skoler
i Ballerup vandrede igennem Bymidten iført
‘huskostumer’. Gågade var et billede på tilfældige former for bydannelse, som viste sig på
forskellig måde, alt efter hvordan børnene grupperede sig med deres forskellige huse.
Gitte Juul, Morten Tofte
Alt_Cph13, København, 2013
Kontoret for Kunst i Byen var inviteret med på
Københavns alternative kunstmesse for kunstnerdrevne udstillingssteder.
Gitte Juul, Jesper Aabille, Cai Ulrich von Platen

Urban Lab, Silkeborg, 2015
Gitte Juul præsenterede Kontoret for Kunst i
Byens arbejde med foredraget ‘Når kunst kiler
sig ind i byudviklingen’.
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Presse
Så breder Biblioteket sig
Ballerup Bladet 24. nov. 2015
Hvad er Ballerupsk?
Ballerup Bladet 10. nov. 2015
Mixer-træf på Banegårdspladsen
Ballerup Bladet 10. nov. 2015
2.b fortæller om vigtige ting
Ballerup Bladet 27. okt. 2015
Banegårdsfælleden er åben
Ballerup Bladet 20. okt. 2015

Stor tilslutning til udstilling af lokal kunst i Kontoret for Kunst i Byen
ballerup.dk/nyheder: 30/6 2011
Kontor for Kunst i Byen åbnet i Ballerup Centret
Kig&Lyt juni - august 2011
Byens kunst får eget kontor
Ballerup Bladet: 3/5 2011
Nyt byudviklingsprojekt med fokus på kunst i
Ballerup
kunsten.nu: 21/4 2011

Kunsten kommer til Banegårdspladsen
Ballerup Bladet 6. okt. 2015
Kunsten tilbage på Banegårdspladsen
Kig&Lyt oktober 2015
Kontoret for Kunst i Byen på Alt.Cph13
30/8 - 1/9 2013
Store Tomatdag i Centrumgaden
Ballerup Bladet 20/8 2013
Kunsten i GADEN
kunsten.nu 28/8 2013
GÅGADE
TV2 Lorry 28/9 2012
Borgmesteren sætter strøm til byen
Kig&Lyt okt 2011
Gratis suppe fra Tehaven
Ballerup Bladet: 1/11 2011
Lyset finder Vej
kunsten.nu: 21/10 2011
Kunst. Lyset finder Vej i Ballerup
Ballerup Bladet: 18/10 2011
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