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Om Urban Lab

INDLEDNING

Vi er meget optagede af byliv. Når nye byområder skal planlægges vrimler arkitekttegningerne med glade mennesker, unge står på rulleskøjter, der er kvindelige løbere og ældre, der går en tur. Kommunerne bruger i disse år megen tid
på at planlægge events i det offentlige rum. Men der kan ikke være mennesker
overalt altid. Selv hvis der på en plads kommer fyrre mennesker i timen, ser de
ikke hinanden, hvis de går over pladsen med halvanden minuts mellemrum.
Hvordan skaber vi byrum, der føles levende og menneskelige, selv når der kun
er få mennesker til stede? Vi sanser byens rum forskelligt og vægter forskellige kvaliteter i vurderingen af dem. Nogle byrum opfattes umiddelbart som
velfungerende, og bliver steder vi søger hen, mens andre frastøder, og bliver
steder vi haster igennem.
Hver butiksfacade og hver gesims. Hver flise på gågaden. Hvert træ, bænk og
affaldsspand registreres og indgår i vores afkodning. Men hvordan udregnes
facit og omsættes, så de ”rigtige” proportioner og detaljeringsgrader opnås,
når vi skal skabe gode byrum – som også fungerer uden mange mennesker?
Hvordan får et byrum kunstneriske kvaliteter? Forholder vi os overhovedet til
sansningen i den fremtidige byplanlægning?
Den 27. april 2017 afviklede Urban Lab sin sjette temakonference ”Byliv uden
mennesker – om sansning af byens rum”, som stillede skarpt på hverdagens byliv. Det liv, der ikke handler om events, spændende midlertidige eksperimenter eller dynamiske skaterbaner, men om sansningen af de byrum vi færdes i.
Teksterne i denne udgivelse formidler nogle af hovedpointerne fra oplæggene
på konferencen med fokus lagt på bl.a.:
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Foto: Carte Blanche
Byrum kunstnerisk iscenesat

•	Hvordan vi skaber byrum i en skala, der opfylder og understøtter vores
mangfoldige bylivsbehov?
•	Hvordan vi skaber byrum, der føles levende og behagelige, selv når der ikke
er liv?
•	Hvordan vi skaber mere aktivitet og meningsfyldt indhold i hverdagens
byliv?
• Hvordan vi sanser byens rum?
Urban Lab takker alle bidragydere, som har beriget konferenceafviklingen
med sin deltagelse og gjort denne temaudgivelse mulig.
Læs mere om Urban Lab på side 50.
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At lytte til byen.
Foto: Carte Blanche

VELKOMMEN TIL VIBORG
Torsten Nielsen, borgmester, Viborg Kommune

Det er dejligt at se, at så mange er samlet i dag om den fælles interesse for at
udvikle levende byrum. Jeg glæder mig over, at Viborg er værtsby, nu hvor regionen er en del af Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad. Det er et flot
program, som Urban Lab har lagt for konferencen i dag. Hvor er det godt, at
det er lykkedes at trække så mange spændende oplægsholdere til Viborg.
Der er heldigvis mange, der finder vej til Viborg. Sidste år kom der 800 flere
indbyggere i Viborg Kommune, så vi i dag har cirka 96.500 indbyggere. Den
udvikling ser ud til at fortsætte. Befolkningsprognoserne viser, at kommunen
om fire år runder de 100.000 indbyggere. Når indbyggertallet vokser, kræver
det byudvikling. Det er vi i fuld gang med! Vi udvikler nye byområder og omdanner gamle. Begge dele med respekt for det, vi har og med blik for fremtiden.
For mig handler byliv og byrum om atmosfære. En by er ikke bare en samling
huse. Der er alt det midt i mellem. Det, vi mærker og ubevidst registrerer i
vores omgivelser, har stor betydning for vores livskvalitet og udfoldelse.
Hvordan gør vi det så? Hvordan opnår vi det der ’lille ekstra’, der er så svært at
sætte ord på?
I Viborg har det gennem flere år været helt naturligt at arbejde sammen på
tværs af byplanlægning og kultur. Vi bruger kulturen som løftestang i vores
byudvikling. Når vi inviterer vores kulturinstitutioner til at eksperimentere,
ved vi ikke, hvordan det ender. Det gør os klogere på, hvad der skal til for at
lykkes med gode byrum.
Under vores årlige Snapsting har vi eksperimenteret med byrum – blandt andet i domkirkekvarteret.
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Fra at være et afsides sted i byen, blev Stænderpladsen med ganske få greb forvandlet til et nyt mødested med stemning og atmosfære. Det har vores borgere
og gæster i den grad taget til sig.
I dag skal vi høre spændende oplægsholdere sætte ord på sansernes betydning
for udviklingen af vores byer. Jeg glæder mig også til at opleve, hvad egnsteatret Carte Blanche vil gøre, når vi senere i dag skal mærke byens rum på egen
krop. Jeg håber, at I vil deltage med åbent sind.
Rigtig god konference!
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Pap og plastik i forskellige farver,
teksturer og former. Her er det et
signal om manglende oprydning efter
en markedsdag. Men de samme materialer, farver og former kunne indgå i
en kunstinstallation og blive tolket på
en helt anden måde.
Foto Jens Kvorning

SANSNINGEN AF BYEN /
DEN SANSELIGE BY
Jens Kvorning, professor, arkitekt, centerleder, Center for byplanlægning ved Kunstakademiets Skole
for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)

I fysiologien handler sansningen om forskellige typer af påvirkninger – lyd,
lys, duft osv., som vi er i stand til at opfange gennem organer, der er specialiseret til at registrere netop disse påvirkninger. Så langt er sansningen altså noget
forholdsvis håndfast og målbart. Men i næste led bliver disse sansepåvirkninger sendt videre til tolkning i forskellige dele af hjernen – og her bliver det
mindre eksakt og forudsigeligt, fordi denne tolkning sker ved at sammenholde
den aktuelle sansepåvirkning med erfaringer fra lignende påvirkninger, og den
påvirkes også at personens aktuelle situation. Og så bliver det meget personligt. Nogle vil forbinde en bestemt påvirkning med noget trygt og venligt. Andre kan have oplevet den samme påvirkning som forbundet med noget utrygt
og ubehageligt. Vi oplever altså vores omgivelser forskelligt – det kan være
det boligrum vi er i, den gade vi færdes i eller det byrum vi passerer igennem.
Dermed stilles vi altså spørgsmålet: Hvordan kan vi som professionelle med
ansvar for at organisere og iscenesætte byen gøre det på en måde, som respekterer denne variation i sansninger? Det må gælde om at skabe den sanselige by,
forstået som en by, der aktiverer alle vore sanser.
Vores sanseapparat beskrives normalt som bestående af synssansen, høresansen, lugtesansen, følesansen og smagssansen – og ofte med den tilføjelse, af
de vestlige civilisationer og kulturer fremhæver synssansen og de indtryk og
vurderinger, der er knyttet til den frem for de andre sansninger.
Hvis vi kigger tilbage på de temaer, vi har beskæftiget os med i de foregående
Urban-Lab konferencer, så har vi forsøgt at se særskilt på nogle af sansningens
forskellige dimensioner. Vi har set på lysets og lydens betydning for vores oplevelse og forståelse af byen og dens rum, og vi har på forskellige måder dyrket
den visuelle oplevelse af byen. Vi har ikke smagt så meget på byen og vi har
ikke lugtet så meget til den gennem de forelæsninger, der har indgået i konferencerne. Men jeg tror vi alle må erkende, at vi faktisk registrerer og orienterer
os efter dufte og den relation de har til smage. Vi kender vist alle turen på ar-
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bejde om morgenen, hvor man et bestemt sted passerer forbi bageren, og både
før man kommer til bageriet og et godt stykke efter at man har passeret nyder
duften af friskbagt brød – hvis det da ellers er en ordentlig bager! Og vi noterer
tilsvarende et bestemt sted på ruten, at slagteren eller viktualieforretningen
er i gang med flæskestegen, eller et eller andet der bliver friturestegt. Disse
duftoplevelser giver rytme og orientering på vores tur gennem byen på linje
med mængden af synsindtryk. Og hvis det nu ikke skal blive alt for positivt kan
vi tilføje slamsugeren, som tidligt om morgenen er i gang med et rense afløb
fra cafeen eller restauranten og som spreder en voldsom, kvalmefremkaldende
stank, som påvirker os over en længere strækning og bliver hængende både i
næseborene og i tøjet, og derfor den dag overdøver bageren og gør turen på
arbejde anderledes. Vi kan altså intellektuelt isolere nogle af sanseindtrykkene,
og vi kan i nogle tilfælde også opleve dem så at sige en ad gangen, fordi et enkelt sanseindtryk er dominerende som i tilfældet med slamsugeren.
Når vi snakker om sansning af byen, må det imidlertid handle om, hvordan
alle sanserne kommer i brug, hvordan det samlede sanseindtryk er, og hvordan
vi kan beskrive og forstå den relation, der er mellem denne totalsansning og
den måde vi sammensætter og udformer byen på. Gennem de seneste 10-15 år
er atmosfærebegrebet blevet et centralt begreb i mange af diskussionerne om
arkitektur og by, og atmosfære defineres i denne sammenhæng netop som det
umiddelbare totalindtryk, man får af et givet sted. Arkitekter som finnen Palishma og schweizeren Peter Zumthor har advokeret meget for dette begreb både
på skrift og i deres arkitektur. I deres diskussioner bliver atmosfære bl.a. knyttet til en større opmærksomhed om det stoflige og stedsbundne og en skepsis
overfor meget af tidens konceptuelt orienterede arkitektur, som de finder abstrakt og ufølsom overfor den lokale kontekst – dvs. ude af kontakt med stedet.
Vi har altså en definition af sansning, som peger på meget forskellige sansninger af det samme sted, men vi har også et begreb, som hjælper os at gribe den

totaloplevelse, som vi søger efter. Selvom der er forskelle i vores sansning, så er
der også normalt store sammenfald i vurderingen af, om et sted er venligt og
imødekommende eller det er fjendtligt og utrygt.
Vores sanser registrerer forskellige ting, alt efter hvordan vi bevæger os gennem byen og dets rum. Kører vi i bil, er der mange mindre elementer, variationer og materialekvaliteter, som vi ikke når at registrere på samme måde, som
hvis vi går gennem byen eller tager ophold i et bestemt rum. Det peger altså på,
at vi, når vi arbejder med byen, må være opmærksomme på, hvad der styrker
og beriger oplevelsen afhængigt af hvordan vi bevæger os.
Kører vi i bil, oplever vi sekvensen af forskellige landskabelige rum stærkere
end vi gør, hvis vi går igennem det samme landskab, fordi hastigheden stiller
de forskellige rum tættere sammen og dermed tydeliggør forskellen mellem
dem. Amerikaneren Kevin Lynch skrev engang en bog, som han kaldte ” ’The
View from the Road”, hvor han forsøgte at beskrive det oplevelsesmønster, der
knytter sig til den hurtige bevægelse gennem landskabet. Denne bog − og de
registreringsteknikker, som den introducerer, fik ganske stor indflydelse i fagkredse, og derpå både udformningen og den konkrete landskabelige placering
af mange veje. Bogen baserer sig ligesom Lynch’ berømte ”The image of the
city” bl.a. på interviews om opfattelsen af byens og landskabets rum, og finder
på den måde frem til sansninger, som er fælles for mange mennesker.
Englænderen Gordon Cullen udgav næsten samtidigt en bog, han kaldte
Townscapes. Som titlen siger, så er synspunktet her, at byen skal læses og forstås som et landskab sammensat af forskellige rum. Gordon Cullen hævder, at
denne forståelse og metodik er afgørende for at skabe en by, der opleves som
oplevelsesrig, venlig og imødekommende, og at det er en vigtig betragtningsmåde, hvad enten vi skal ændre eller tilføje noget til en eksisterende by, eller vi
skal bygge en helt ny bydel. Han hævder i bogen, at der er en række elemen-
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Et torv i en forstad til Milano, tegnet
af Dominique Perrault. En venlig
plads med mange blomster og mange
steder hvor man kan sidde. De lokale
har indtaget pladsen og vi tolker den
umiddelbart som imødekommende og
inviterende. Men i baggrunden er der
en ceremoni i gang, hvor gangstertyper
hylder en afdød fra deres kreds. Når
man nærmer sig fordamper det venlige
og inviterende. Vi sanser både det
fysiske og det sociale rum.
Foto Jens Kvorning

tære rum og rumlige relationer i byen, som kan fastholdes gennem et sæt af
begreber, og at disse rumlige relationer har en form for almengyldighed, som
gør at de dækker mange individuelle sansninger.
Cullen introducerer begreber, som han opfatter som almene for sansningen af
byen. Eksempelvis ”here and there” for at understrege, at vi normalt bevæger
os gennem byen, og ofte så at sige er i to rum samtidigt: Vi står i et rum og
sanser det som det nære, samtidig med at vi ser frem mod og ind i det næste
rum og sanser det på en lidt mere distant måde. Han bruger begreber som
”enclosure” om det rum, der lukker sig om sig selv og om os, ”closure” bruger
han som begreb for en indsnævring af gaden eller rummet, ”projection and
recession” beskriver de forsætninger, som skaber variation og rytme i en gade,
”punctuation” – at sætte komma – handler om at indsætte et punkt af særlig
betydning i forløbet. Og han introducerer en serie af andre begreber, som han
mener fastholder elementære kvaliteter ved byrummet, som alle, der bevæger
sig gennem byen, vil sanse.
Cullen arbejder altså med rumsekvenser og rumrelationer på samme måde
som Kevin Lynch gør i sin beskrivelse af det store landskabelige rum, oplevet
med stor hastighed, og han hævder, at disse sekvenser og relationer er lige
så relevante for fodgængeren som Lynch’s rumsekvenser er for bilisten. Men
samtidig med at Cullen primært fokuserer på rumsekvenser og -relationer, så
peger hans sekvensbeskrivelser også på vigtigheden af den ”nære” oplevelse.
Den måde soklen på pladsens monument er udformet og detaljeret på fremstår som en vigtig del af sansningen, og tilsvarende tillægges den måde trappen
og indgangsportalen til kirken er formet på stor betydning for oplevelsen. Når
han uddyber betydningen af ”projection og recession” så understreger han, at
disse forsætninger både har betydning for den samlede aflæsning af gaden og
en vigtig betydning som en detalje, når man passerer forskydningen, og den
måske fanger solen på en særlig måde.
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Sansningen af byen sker altså i to hastigheder, men når det gælder den langsomme bevægelse og fodgængerens sansning af byen, så deler den sig også i
to: Sansningen af hele gadens rum og atmosfære og sansningen af de objekter
og dele man er lige ud for; døren, butiksvinduet, skiltet, og de taktile kvaliteter, der findes i de materialer og overfladekarakterer, man passerer, nuancerer
sansningen af byrummets vægge. Pullerten, lysstanderen, træet, og den måde
det møder belægningen og filtrerer lyset, tilfører gaden andre sanseoplevelser.
Det taktile – det man kan støtte sig op ad og får lyst til at røre ved – tilfører et
yderligere lag til atmosfæren. Modsat det rum, hvor materialerne opleves som
fjendtlige og ubehagelige at røre ved, og som dermed signalerer ligegyldighed,
sjusk og mangel på sansemæssigt engagement.
Lynch og Cullen beskæftiger sig med sansningen af det fysiske rum, hvad enten det er byens byggede rum eller det er bylandskabets og det åbne landskabs
store rum. Det, de fokuserer på, er det visuelle, selvom Cullen også har stor opmærksomhed på det taktile. Hvis vi udvider vores samtale og inddrager folk,
som den franske sociolog Lefebvre eller hollænderne Hajer og Reijndorf, så
bliver diskussionen udvidet med en konstatering af, at det vi sanser – og det
vi derfor professionelt bør interessere os for – ikke kun er det fysiske rum,
men også det sociale liv, der foregår i rummet, og den måde det sociale og
det materielle interagerer, hvilket vi jo også har forsøgt i flere af Urban Lab
konferencerne.
Hvis vi vender tilbage til spørgsmålet om sansningen og hvornår et rum opleves som venligt og imødekommende, så er den atmosfære, vi oplever, oplagt
også bestemt af det liv, der foregår, eller den måde det fysiske rum er indtaget
på, for at anvende en formulering, der anvendes af disse forfattere. To rum, der
med hensyn til deres fysiske karakteristika er næsten ens, kan sanses meget
forskelligt, hvis det liv, der udspiller sig i rummet, er meget forskelligt. Hvis en
plads er overtaget af rockere eller en lokal bande, opfatter vi den som usikker.

Variation i materialer, teksturer og
farver fanger lyset på forskellige måder
og skaber orientering, målepunkter
og rytme for vores sansning på vej
gennem byen. Kun hvis vi husker og
mestrer det kropsnære og den lille
skala, kan vi skabe den sanselige by.
Foto Jens Kvorning
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Rådhuspladsen i København var i en periode samlingssted for mange østeuropæiske flaskesamlere. Sidst på dagen kunne de nogle gange være både mange,
berusede og meget støjende – og så var der ikke andre, der tog ophold på
pladsen, og de, der passerede pladsen, tog nye ruter for ikke at komme for tæt
på. Næste dag kunne pladsen igen fungere som den plejer med en blanding af
ophold og transittrafik.
Det sociale liv er således klart en vigtig dimension af vores sansning af byens
rum. Men vi må så som fagfolk spørge: er det noget vi kan påvirke? Svaret på
det spørgsmål bliver nemt lidt tøvende. Indtagelse og brugen af et byrum kan
ændre sig uden for vores kontrol – og på kort tid.
Men vi kan i nogen grad påvirke brug og indtagelse, hvis vi kan styre hvilke
funktioner, der ligger ved byrummet, ved at bearbejde, hvordan det private
møder det offentlige, om der ledes store strømme af mennesker igennem rummet, eller det har en meget lokal og perifer position i netværket af kommunikationsforbindelser.
Hvis vi skal skabe den sanselige by, forstået som byen der fremstår med stor variation og aktiverer alle vores sanser, så må vi arbejde med alle de niveauer og
forhold, der er omtalt her. Vi må arbejde med sekvensen af rum og den rytme
det giver – både for dem, der bevæger sig hurtigt igennem byen, og dem, der
bevæger sig langsomt. Men hvis vi vil udfolde det fulde register af sanseoplevelser, så er det, vi sanser i den langsomme bevægelse, det, som vi skal koncentrere os om. Det er her, vi sanser de taktile kvaliteter, den lille forskydning,
som fanger lyset og giver rytme i rummet, den fine detalje i en indfatning eller
en trappe, som signalerer omhu, træet som underdeler og giver rytme i rummet, filtrerer lyset og indsætter årstiderne i rummet. Forskellen mellem hårde, belagte rum og bløde, grønne rum og den rytme, det giver til bevægelsen
gennem byen. Men det er også i den langsomme bevægelse, at vi registrerer
ubehaget ved relationer og elementer, som ikke er behandlet kvalificeret. Det

kan være lejligheden i stuetagen, som forsøger at forsvare sig mod indsigt med
blændede ruder, eller udearealet til den samme lejlighed, hvor beboeren har
følt sig tvunget til at beskytte sig med det billigste flethegn fra Silvan i en gade,
som burde være karakteriseret af nogle andre materialer og en fælles tilgang til
udformningen af de elementer, der skaber atmosfæren.
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HVAD ER ET BYMENNESKE?
Carsten Thau, professor, Institut for Bygningskunst og Kultur ved
Kunstakademiets Skole for Arkitektur, Design og Konservering
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Hvad forstår man ved urbanitet? Hvordan fremelsker byen bestemte adfærdsformer? Ser man på gamle fotos og filmoptagelser fra Fredericia, Randers,
Viborg, Horsens og Aarhus fra årene før og efter 2. verdenskrig hæfter man
sig ved, at folk en lørdag formiddag på de centrale gader og pladser er meget
velklædte. De lidt ældre herrer går med stok på en elegant måde. Man letter på
hatten, spankulerer, hilser allervenligst på bekendte, går ind under butikkernes
markiser for at træde tilbage fra den blandede trafik på strøget. Det ligner alt
sammen i forstørret omfang scener fra Lise Nørgaards Matador. Folk træder
ind i specialbutikker for handsker, damelingeri eller importerede kolonialvarer. Man tilbringer en stund på et konditori i pompøse omgivelser af lampetter
og tapeter indrammet af gyldne lister, taler sagte og klemmer om en violet serviet, der ligger ved siden af tunge kopper og tallerkner fra Bing og Grøndahl.
Sådan er det ikke mere. Unge mennesker kører ikke som adstadige mænd på
høje herrecykler, de suser gennem særlige cykelzoner som en sportspræsta
tion. Ud af øjnene på dem løber en væske af fjerne horisonter, mens de uophørligt lytter til ipods eller taler i mobiltelefon. I realiteten opfatter de byen
som et sæt af korridorer, hvorudfra man kan være i kontakt med alverden og
alle andre i et abstrakt kommunikationsrum. Bankdirektør Varnæs vil undre
sig over, hvor mange der giver sig hen til ”formløshedens tyranni”: Flokke af
kåde unge brøleaber ville skræmme Maud. Arbejdstøj er ud fra hans horisont
naturligvis ok, men der er nogle der bærer Bilkahabitter eller med svedende
entusiasme løber forbi i joggingtøj i skæringspunkter af lidt yngre fyre på skateboards. Der er indtrådt en vis forflygtigelse mht. nærvær og offentlig repræsentation, byen er en bane for parcour med hovedstrøg, hvor man i weekenden
”fester igennem” under åben himmel. Byen er ikke længere i forretningstiden i
samme omfang et billede på civil stolthed og borgerlig anstand. Børn og unge
rejser sig ikke op for en krumbøjet pensionist i busser og lever en del af tiden
i det, mediefolk kalder en ”fantomboble” af bærbare medier og helt private
netværk, der intenst beslaglægger bevidstheden.

Foto: Colourbox
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Jeg vil her på den korte plads forsøge, ved hjælp af bysociologer som Hans
Paul Bahrdt (”Die moderne Grosstadt”), forsøge at udpege et antal stadigt gældende kendetegn på livet i byen. I udgangspunktet kan vi antage, at vi alle og
gennem flere generationer i hovedsagen har levet og lever i en tåge af vanebestemte ruter og simpel orientering – og at dette er udgangspunktet for sansningen, som foregår på en ret smal bølgelængde. Vi fornemmer naturligvis byens
atmosfære, men giver os sjældent hen til studiet af bygningsdetaljer, gadernes
rumligheder etc. Spørgsmålet er desuden, hvordan vi inden for bylivets rammer forholder os til de andre, vore medborgere og byens gæster?

HØFLIG AFSTAND
Bahrdt fremhæver den urbane livsform som karakteriseret ved typer af velplejet distance. Byboen viser kun en del af sin personlighed i de nødvendigvis
hurtige møder under sin færden. Byboen ville bryde sammen, hvis han skulle
forholde sig personligt til alle han møder. Eventuelle henvendelser skal i henhold til det urbane regelsæt være konkret sagsrelaterede. Man kan eksempelvis
spørge en anden, der færdes på byens strøg, om ild til at tænde en cigaret eller
man kan spørge om vej og lignende. I øvrigt viser man kun et lille udsnit af
sin personlighed. Dette princip for deludsnittet-der-repræsenterer-helheden
(pars pro toto), udløser en evne til, som ved piruetter på en tallerken i forbifarten, at sige noget slagfærdigt eller interessant under de korte udvekslinger, som
er reglen og et vilkår. Jo større byen er desto flere frække eller sjove bemærkninger får man smidt i nakken hos slagteren.
Byboen vil imidlertid ikke, i modsætning til landboen folde videre dele af sin
person ud under et møde. Han må rapt gøre sig interessant ved at eksponere et
lille udsnit af sit væsen. Skulle han vise mere, ville han blive overbelastet under
sine mange møder med bekendte eller delvis bekendte. Selv oplevede jeg som

ung studerende at blive spurgt af en mand ude fra Mørke ved Aarhus, hvordan
man kommer til Marienlund med bussen fra Banegårdspladsen. Jeg forklarede
at jeg skulle samme vej, og at det her fra Banegårdspladsen var bus nr. 1. Men
det var ikke nok for ham. Han mente, jeg måtte kende det unge menneske
stammende fra Mørke, til hvem han af sin nabo var blevet sendt ind til med
en stor pose fuld af supplerende forråd. Han mente jeg også kunne ligne en
jurastuderende på linje med nabosønnen. Og antog i det videre, at jeg gerne
ville vide alt om denne nabo, dvs. forældrene til det unge menneske, de havde
haft den gamle købmandsbutik… og videre gik det om det unge menneskes
trængsler i forhold til sine søskende, ikke mindst søsteren. Til sidst måtte jeg,
lettere i panik og trængt op i en krog i bussen forklare ham, at ikke alle i Aarhus kender hinanden. Og at jeg i øvrigt havde andet at tænke på.
Byboen tåler ikke at man på en familiær måde ævler ham ind i øret. Men han
kan til gengæld ikke klare sig med at tale om trivialiteter som vejrliget etc. I så
fald vil det andet bymenneske opfatte ham som en konventionel eller fantasiløs
person, ikke værd at beskæftige sig med. Den korte udveksling er reglen og
man fyrer noget af.
Byboen er henvist til en vis ensomhed, han kan ikke klæbe til sine medmennesker gennem inderlighed, uhæmmet direkthed og almindelig goddawdo. Hans
sind vil blive sprængt, hvis han skulle gennemføre en større palaver med en
hvilken som helst Per eller Poul. Derfor holder han andre ud i strakt arm gennem høflighed.
Dog forudsætter idealmodellen for urbanitet altid et vist mindstemål af borgersind, en vis rest af indrømmelser i forhold til princippet om at vi lever sammen på et fælles grundlag. Dette er en vigtig forudsætning for det vi kalder
civilt samfund. Hvis eksempelvis en person på gaden begynder at slingre eller
vakle, holder man øje med ham ud gennem øjenkrogen, opkaster hypoteser
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om drukkenskab, udkørthed etc. Man lader respektfuldt den anden i fred indtil han støtter sig op mod en mur eller falder om. Da griber passanten til gengæld ind ud fra sin pligt som ansvarsfuld medborger. Det er ikke øvrigheden,
der griber ind, men en anden borger som repræsentant for det civile samfund.
Dette er en del af det vi forstår ved civilsamfundet.
Principperne bag det civile samfund er noget af det ypperste i den klassiske
borgerlige by. Man respekterer et langt stykke af vejen den anden som et objektivt frit og ganske selvberoende medlem af samfundet, som en person af en
ukrænkelig integritet og en vis urørlighedszone. Denne opvisning af diskretion og respekt rummer selvsagt et stærkt islæt af ligegyldighed maskeret som
høflig distance, uden at der på den anden side indfinder sig nogen absolut
kynisme, en totalt manglende sans for det fælles, eller en fælles uskreven overenskomst.

BÆRE MASKE
Ordet person kommer oprindelig (på græsk) af ordet maske. Maskens formål
er at skjule en identitet, at forlægge eller skifte sin identitet, at skabe en tålelig
afstand uden i øvrigt at være stiv i betrækket. Borgeren må i en vis udstrækning bære maske, dels som led i sin affektmæssige og følelsesmæssige selvbeherskelse i relation til indre impulser af sorg, latter, opstød etc. – i forhold til
hvilket masken fungerer som en art korset, dels udadtil ved at trække et visir
ned over ansigtet for at skærme sig i forhold til presset fra omgivelserne: det
være sig konfrontationen med fulderikker, folk med en truende adfærd, eller
over for trafikstøj. Bymennesket er nødt til i et vist omfang at distancere sig,
eventuelt bedøve sig. Den æstetiske fornøjelse ved byens liv, huse og parker
løber således parallelt med praktiseringen af visse doser bedøvelse, det læger
kalder anæstesi.
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COOL OG GLAT
Man gør sin urbane adfærd synlig. Adfærden på byens strøg er ikke blot noget
der forløber. Idet en herre eksempelvis lader en kvinde gå først ind i indkøbscentret og åbner døren for hende, siger den klassiske bybo udtrykkeligt; ”De
først frue!”, eller byboen rejser sig op for en gangbesværet med bemærkningen:
”Vil De ikke sætte Dem her, hr.?”. Meget af dette vil ifølge Bahrdt forekomme
landboen overstyret og blive betragtet som en generel affektation hos bymennesket. Landboen har ikke brug for demonstrativt formelle omgangsformer.
Byboen på den anden side må kultivere disse former, for at få det hele til at
glide. Han må være glat (i henhold til byens overordnede evangelium om viskositet og det at få tingene og trafikken til at glide), ligesom han finder en art
civiliseret nydelse i det at være urban, i virtuost at kunne bygge bro til andre
uden at give køb på sin privathed.
Andre mennesker bliver, især i de større byer, mindre betydningsfulde, de findes og de cirkulerer, de dukker op og forsvinder ud i periferien. De udgør en
diffus bestanddel af byens liv og atmosfære. En bagside ved livet i de større
byer er at flere i den almindelige trafik og omsætning fremtræder som tilfældige eksemplarer af arten.
Bymennesket bærer på et mål af psykisk uligevægt, det kan på kort tid i sit indre
svinge fra eufori over den stimulerende bys samklang af forskellige verdener
til nedtrykthed som følge af udmattelse og individuel isolation. Bymennesket
ser sig selv som på én gang begejstret selvfrembringende og selvfortærende. I
en moderne verden, hvor kontaktløs interaktion ¬– kassedamer, robotstemmer i telefonomstillinger samt billetautomater på alle stationer – griber om
sig, forsvinder et antal af de små daglige møder, der tidligere gav en form for
menneskelig minimumskontakt og som gav den enkelte et indtryk af trods alt
at blive set.

GRUPPE VERSUS SERIE
Et håndboldhold udgør en gruppe med et stærkt sammenhold. De, der sidder
i en bybus på et givet tidspunkt derimod, en løst sammensat serie, tilsvarende
dem, der står og venter efter at have trukket et nummer på apoteket. Serier
snarere end stærke gruppedannelser kendetegner det daglige liv i byen. Filosoffen Jean Paul Sartres refleksioner over forholdet imellem gruppe og serie er
interessante i den bymæssige sammenhæng. I serien udgør individerne ifølge ham en ”pluralité des solitudes”, en flerhed af ensomheder eller enkeltatomer, hvorimod gruppen besidder en fælles interesse og udgør en slags social
hyper-organisme. Analogt til den afmålte ”kulde” i omgangsformer, der som
nævnt også aflaster bymennesket i forhold til oversvømmelse med kontakt,
sidder vi i bussen på rad og række næsten efter nummer i en serie; på samme
måde står vi i køen af indbyrdes anonyme bymennesker som nummer et, to,
tre... når vi venter på at komme frem til kasseapparatet i supermarkedet. Man
danner en formel serie, der i modsætning til eksempelvis medlemmerne af et
fodboldhold ikke lader sig identificere ved et ”vi”, med den stærke vi-følelse,
der kendetegner gruppen.
Umærkeligt forlader vi bussens anonyme serie for at sætte os på en fortovscafé
og indgå i en ny serie af indbyrdes uafhængige individer. Walter Benjamin
fremdrager en kilde, der indirekte beskriver serien som en mekanisme, der
tilbyder beskyttelse i forhold til normale skillelinjer og får byen til at fungere.
Eksempelvis rækker en kvinde af det bedre selskab beskyttet af seriens anonymitet velvilligt billetter videre frem gennem rækkerne til hvem som helst i den
brogede sociale flok på sæderne, når man oppe foran udbeder sig billetkontrol.
Kun undtagelsesvist vil en serie slå om i gruppe. Imidlertid kunne man i en
stor dansk provinsby for nogle år siden opleve en beruset mand komme ind
i en sen aftenbus. Manden er opstemt og synger en populær schlager under
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stadige opfordringer til alle om at synge med. Buschaufføren, der muligvis har
kedet sig på jobbet, slår pludselig mikrofonen til og synger med, hvorefter flere
passagerer begynder at bidrage til den sig udviklende fællessang. I hovedsagen
er sådanne omslag fra serie til gruppe yderst sjældne eller rettere ikke-eksisterende i storbyen, hvor folk værner om deres anonymitet. Byboen ville blive
svært overbelastet, hvis han til stadighed skulle manøvrere under en gruppes
”vi”. Det urbane felt ville blive for trægt og trættende. Tværtom handler en
væsentlig del af bylivets tekniske og sociale evolution om at maximere friktionsløshed i alle interaktionsformer. De stadigt vekslende serier er en del af
det miljø bymennesket bevæger sig i. I hovedsagen nyder bymennesket godt af
sin relative anonymitet og søger ly i den. Ikke mindst i dag hvor singlekultur
symptomatisk er fremherskende. På den anden side har arkitekter, for at udfylde et emotionelt hul, en følelsesmæssig mangel i samfundet, forsøgt sig med
såkaldte tæt-lav-bebyggelser eller ældrekollektiver med henblik på at bringe
folk sammen under en mere forpligtende vi-følelse end i de serier, der hersker i
store boligkomplekser uden naboskabstvang. Dialektikken mellem individuel
frihed og ensomhedsfølelse er et stort emne i den moderne sociologi, politiske
teori og arkitektur, bl.a. fordi folk ikke længere besidder den samme kvartersånd, eftersom mange er på gennemtræk, bor flere steder (dobbeltbosætning),
eller fordi de unge lever adskilt fra forældrene (i andre lande, andre byer etc.).
Endelig fungerer TV og lignende medier som proteser for den socialitet mediet selv har været med til at udtynde på lokalt plan.

FØLELSESMÆSSIG INVESTERING
Man gennemløber dagligt skiftende serielle strukturer, disse tømmer dog ikke
bymennesket helt og aldeles for positive følelser over for helheden. Bahrdt
fremhæver, hvorledes den urbane fader, som går rundt med sin søn eller datter
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ved hånden, lader barnet være vidne til at denne forholder sig imødekommende, også over for den ganske ubekendte trediemand.
I påkommende tilfælde hilser han velvilligt og viser for så vidt en venlig åbenhed på et abstrakt plan, der undertiden kan tænkes at være båret af direkte
positive følelser, en eventuel ”højt neutraliseret libido”, for at anvende et udtryk
fra Alfred Lorenzer. Dette er ukendt på landet, hvor man betoner relationer af
første grad (familiemedlemmer) samt relationer af anden grad, dvs. venner og
bekendte fra landsbyen eller egnen, men derimod ikke viser påfaldende store
evner for umiddelbart at omgås fremmede, altså relationer af tredje grad, og
måske endda betragter fremmede med en vis skepsis. Tilflyttere risikerer i årevis at blive betragtet som fremmede i mindre ø- eller landsbysamfund.
Bymennesket besidder i vores idealtypiske model den egenskab vi benævner
urbanitet, nemlig evnen til at præstere en i det mindste principiel gæstfrihed
på gader og stræder.

CIVIL STOLTHED
En opvakt sans for det fælles lærer barnet også ved at opleve faderen muntert
standse op og pege på et smukt sted i byen, det være sig nogen der øver tai-chi
i byens grønne anlæg, sollyset, der falder på en figur højt oppe på en facade, en
morsom lysreklame og lignende. Indlæringen af en sådan sans for byens visuelle, æstetiske eller øjebliksbestemte værdier synes vigtig for opretholdelsen og
internaliseringen af den fælles påskønnelse af byen som et sted, der trods alle
centrifugale kræfter besidder fælles værdier.

For at byen som arkitektonisk og byplanmæssig anstrengelse kan virke som
katalysator for de positive effekter af den løse integration, må byens arkitektur
transcendere det blot økonomiske og funktionelle maskineri, dvs. ren nyttetænkning. Bymennesket opfatter civil stolthed som et fælles anliggende, der
stimuleres af den facetterede livsverden, forudsat at byen gennem sin arkitektoniske substans og sine samlede aktiviteter rummer afsæt for en sådan følelsesmæssig investering i det fælles og det særlige.

REFERENCER:
Alfred Lorenzer m.fl.: Arkitektur som ideologi, forlaget Medusa 1974,
med efterskrift af Carsten Thau og Jan W. Hansen.
Hans Paul Bahrdt: Die moderne Grosstadt, Frankfurt/M, u.å.
Jean Paul Sartre: Critique de la Raison Dialectique, Paris 1960.
Walter Benjamin: Passageværket 1-3, København 2010.
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MED SANSERNE I FOKUS
– BYPLANLÆGNING I ØJENHØJDE
Louise Vogel Kielgast, antropolog, associate, Gehl
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Hvad betyder det at tage udgangspunkt i sanserne? Og hvorfor er det vigtigt?
At planlægge med sanserne i fokus er en måde at bringe begrebet livskvalitet
ned til et meget konkret og menneskeligt niveau. Overalt i verden er mental
sundhed en stigende problematik – ikke mindst i byerne, og der er megen fokus
på, hvordan sanselige oplevelser i byens rum kan påvirke menneskers mentale
tilstand. Men livskvalitet er mere end sundhed, det handler også om tilhørsforhold. Sanselige byrum bidrager til en levende – og ikke mindst engagerende by
– også selvom der ikke er mange mennesker til stede.
Man opfatter ofte byliv som værende lig med mange mennesker, men alle byer
kan og skal ikke være New York. Det kan være nødvendigt at gøre op med
forestillingen om, at byliv kun er lig med café- og butiksliv. At have mennesker i
centrum for planlægningen og dermed sætte fokus på oplevelsen af byrummet
med afsæt i de menneskelige sanser kan bidrage til at skabe levende byrum,
som pirrer nysgerrigheden, opfordrer til udforskning og skaber fællesskab og
engagement.

SYNSSANSEN
Synet er den dominerende sans – 75% af alle stimuli modtager vi gennem synet
– og det er også tydeligt inden for byplanlægning, da fokus ofte er på, at byrummet skal være flot at se på. Når man byplanlægger med bilen som den primære transportform ændres dimensionerne som resultat af den høje fart gennem
byrummet; skilte er nødt til at være større, veje bliver større, bygninger bliver
større og dermed mistes de menneskelige og kropslige dimensioner.
Det kan derfor være vigtigt at holde for øje, at når mennesker går igennem
byrum kommer hastigheden sjældent over 5 km/t. Derfor kan dimensionerne

Living Innovation Zone (NIZ),
San Francisco.
Lydeksperiment der inviterer til interaktion mellem mennesker i byrummet.
Foto: Gehl Architects
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med fordel tilpasses menneskets statur og generelle synsfelt. Derved gøres plads
til den detaljerigdom og variation, som kan gå tabt, når der planlægges med
biler i fokus.
Typisk ser mennesker horisontalt fremad, og det er derfor kun en begrænset del
af byrummet, som vi får øje på. Detaljer og variation, som gerne må ses, da de
bryder monotonien, kan med fordel placeres i det umiddelbare synsfelt og altså
ikke for højt eller for spredt.
Mange taler om liv i stueetagen i bygninger, men det handler i høj grad om
kvaliteten af synsindtrykket. Én stor og eventuelt lukket butiksfacade er ikke
stimulerende på samme måde som f.eks. flere mindre butikker med vinduer og
flere ind- og udgange ud til gaden efter hinanden. Et byrum som på den måde
virker mere åbent inviterer til mere aktivitet og til at folk bliver nysgerrige og får
lyst til at opholde sig i det.
Nogle gange bliver synssansen dog overstimuleret, og derfor kan det give mening at byrummet appellerer til flere af vores sanser.

HØRESANSEN
Byens lyd har stor betydning for både hvordan mennesker færdes i byrummet
og for den generelle oplevelse af rummet. Er det f.eks. overhovedet muligt at
føre en samtale? Hvis ikke, er det et dårligt udgangspunkt for at mødes, hvilket
er en stor faktor i skabelsen af liv og aktivitet i et byrum.
Der er en vis tendens til at fokusere på lyd som noget negativt – ofte går arbejdet
med lyd ud på at reducere støj – men der kan også være gevinster ved at arbejde
mere konstruktivt med lyd: Hvad er det for lyde vi gerne vil høre? Kan lyd være

med til at give nogle positive oplevelser? F.eks. gademusik eller noget, der integreres helt naturligt i byrummet som f.eks. springvand eller blades blafren på
Maria Torg i Stockholm, hvor de naturlige lyde forstærkes. Dette kan også være
med til at mindske det opfattede ubehag ved trafikstøj eller andre uønskede
lydindtryk.

DEN TAKTILE SANS – AT RØRE OG MÆRKE
Her handler det i høj grad om mikroklimaet. I vores del af verden kan det især
handle om at skabe rum, som ikke er alt for plaget af vind. Det betyder, at det
er vigtigt at tænke over hvor man placerer inventar, så klimaet bliver udnyttet
på en optimal måde.
I samme forbindelse er materialevalg også vigtigt. Forskellige materialer signalerer forskellige ting. En stenbænk kan se pæn ud, men den inviterer ikke meget
til at slå sig ned – i hvert fald ikke i vores del af verden, hvor den vil være kold
en stor del af året.
At appellere til menneskers nysgerrighed og invitere dem til at være aktive brugere af byrummet kan være en god måde at skabe liv i et byrum på. Det kan
f.eks. være gennem installationer som man kan røre, mærke, gå ind i og på
andre måder interagere med.

SMAGSSANSEN
Mad kan skabe fællesskab. Community gardens, eller byhaver, springer op i
mange byer rundt i verden. Det inviterer til engagement, hvilket kan bringe liv
og sammenhold til et område. F.eks. kan det fremme interaktion på tværs af
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kulturelle grupper ved at man er fælles om at dyrke jorden og bruge afgrøderne
til madlavning.

LUGTESANSEN
Lugtesansen er ofte lidt overset. Et interessant aspekt ved lugtesansen er, at man
ikke kan slå den til og fra som man kan med f.eks. synet, hvor man kan kigge
væk eller lukke øjnene. Det betyder, at man nærmest er tvunget til at forholde
sig til dufte og lugte, hvor man befinder sig. Desuden er der en stærk sammenhæng mellem dufte og minder, hvilket kan fremkalde kraftige reaktioner eller
associationer. Street food og andre madmarkeder er et oplagt eksempel på en
måde at bringe duftesansen i spil i forbindelse med at levendegøre byrummet,
ligesom f.eks. opstilling af plantekasser med krydderurter kan invitere til, at
man interagerer med byrummet.

BALANCE OG KROPSFORNEMMELSE
Menneskets gennemsnitlige størrelse bør indtænkes i dimensioneringen af byens rum, så de passer til den menneskelige skala. Nogle gange er der en tendens
til at overdimensionere rum og tænke, at vi har brug for mere plads, men det
kan resultere i, at man som menneske kommer til at føle sig lille. Desuden skal
der i et mindre rum færre mennesker til for at give indtryk af liv, mens der skal
mange mennesker til for at gøre et stort rum levende.
Endvidere handler det om at stimulere vores kropsfornemmelse, og der arbejdes mange steder på at have leg til at udgøre udgangspunktet for samvær. Det
kan med fordel gøres som en integreret del af byen i forbindelse med offentlige
pladser, og ikke kun som lukkede rum i form af dedikerede legepladser med

klassiske legeredskaber. På den måde får alle borgere lige muligheder for at udvikle deres kropsfornemmelse og balanceevne. Bylivsundersøgelser i København viser, at voksne i stigende grad bruger legepladser.
En levende by er mange ting. Det handler f.eks. både om antallet af mennesker
og den tid, de opholder sig i et byrum, men det handler måske i endnu højere
grad om ikke udelukkende at vurdere bylivet på kvantitet men i stedet på kvalitet. Det kan være gennem fokus på at skabe muligheder for et impulsivt byliv,
interaktion mellem forskellige aldersgrupper, sørge for plads og tid til ro og
refleksion, og forståelse for at det er nødvendigt at tænke flere af ovenstående
sanser ind i et byrum. Et byrum bliver levende når det f.eks. kræver interaktion
mellem mennesker, gør plads til udforskning og nysgerrighed og inviterer til
engagement og fællesskab.
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I Irmabyen kan alt spises.
Foto: Marie Stender

STEDER DER KAN MÆRKES
Marie Stender, antropolog, forsker, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Vi planlægger ofte med et gennemsnitligt middelklasse-menneske for øje, men
hvordan et byrum opleves, afhænger i høj grad af øjnene, der ser. Og ikke bare
øjnene, for selvom synet tit får forrang, sanser og indtager vi stedet med hele
kroppen. Steder skal kunne høres, lugtes, mærkes, sma¬ges – ja måske endda
i stigende grad spises! Samtidig er det vigtigt ikke at overdesigne byen, men
at skabe sprækker, der kan mærkes og indtages på forskellig vis af forskellige
mennesker.
I Det Kongelige Biblioteks Have dufter der af nedtrådt græs. De smukke gamle
bygninger indrammer den hyggelige og indtil for nylig lidt hemmelige og ofte
mennesketomme park. En politibil vogter indgangen til det jødiske museum.
Det var ovre i det hjørne, at jeg ofte spiste min madpakke, dengang jeg var studerende og sad i timevis på den gamle, mørke læsesal med de grønne lamper.
Det var også her i parken, at politikerne i tv-serien Borgen tog de svære samtaler og beslutninger – inde under den buede gang, der fører fra Christiansborg
ind i haven. Peter Skårup går faktisk lige dér og taler i mobiltelefon, han har en
hund og tre børn med, sådan holder en politiker åbenbart fridag. Jeg gør min
søn opmærksom på fuglenes kvidren, de arkitektoniske detaljer og hvordan lyset brydes i springvandet. Han siger ’jaja’ men ænser kun Psyduck, Pikachu og
Eevee. Sammen med små flokke af andre børn og unge stormer han mod det
hjørne af parken, hvor nogen råber: Snorlax! De der har børn i Pokémon-alderen vil nikke genkendende.
Hvordan vi oplever steder, kommer an på hvem vi er. Tablets og telefoner med
augmented reality spil kan lægge nye virtuelle lag til de steder vi færdes, så
bibliotekshaven for generation ipad i dag først og fremmest opleves som et
mekka for at fange imaginære monstre. Men selv uden de digitale gadgets er
vores oplevelse af steder formet af flere lag, der filtrer sig sammen i sansningen:
De fysiske omgivelser – bygninger, byrum, landskaber, mennesker, dyr, lys og
luft, personlige relationer til stedet – minder og forventninger samt kulturelle
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narrativer, vi overtager fra medier, film, bøger, internet og så videre. Når vi københavnere har læst om udkants-Danmark i avisen, ser vi også udkants-Danmark i ’til salg’-skiltene langs vejen og de misligholdte huse, i hvert fald hvis vi
ikke husker at stå ud af bilen og dufte til landskabet og tale med menneskerne, så der lægges flere lag til vores sansning. Min oplevelse af bibliotekshaven
er anderledes end min søns, men givetvis også anderledes end Peter Skårups.
Selvom vi deler det fysiske rum, vil mange af både vores personlige relationer
til stedet og de kulturelle narrativer, vi forbinder det med, være ret forskellige, ligesom vores sansning af stedet vil være det: Ser vi især arkitekturen, de
imaginære Pokémon-monstre eller de andre mennesker? Hører vi især springvandets plasken, børnenes skridt i gruset, stemmen i mobiltelefonen eller trafikken i baggrunden?
Noget er selvfølgelig alment menneskeligt og former baggrunden for en fælles
oplevelse, men meget kommer også an på øjnene, der ser. Hvor meget gik for
alvor op for mig, da jeg for nogle år siden stod for et projekt om udsatte gruppers brug af byrummet. Med støtte fra Byfornyelsespuljen lavede jeg og mine
kolleger feltarbejde i en række byrum, som var befolket både af udsatte grupper som alkoholikere, stofmisbrugere og hjemløse, og så af såkaldt almindelige
mennesker. Målet var at udvikle anbefalinger til mere inkluderende byrum
– som kunne skabe plads til de udsatte på anden måde end gennem lamper
med blåt lys, høj march-musik, skrånende metalbænke og andre af de initiativer, som primært er skabt til at afstøde mennesker, der ellers kunne finde
på at blive hængende. Men en væsentlig indsigt som også opstod undervejs,
var hvor anderledes byen sanses af disse grupper. Ikke bare fordi guldøl og
hash påvirker sanserne og lægger nye lag til stedsoplevelsen, men også fordi
byen for de udsatte ofte bruges som en privat dagligstue, det er også her de sover, fester, skændes, er fulde, syge eller græder. Derfor kunne den grønlandske
hjemløse Fredrik vise os helt nye sider af de Vesterbro’ske gader og byrum, som
vi ellers troede vi kendte godt i forvejen. For ham gjorde caféernes glasfacader

og de mange nye velgennemdesignede og livligt befolkede byrum ikke bydelen
tryggere eller mere ’liveable’, tværtom måtte han i stigende grad søge tilflugt til
kødbyens bagsider og smøger eller karrernes opgange for at finde steder, hvor
han kunne være i fred.
Pointen er ikke nødvendigvis, at vi skal skræddersy samtlige byrum til stiknarkomaner og hjemløse, men at vi skal huske at sætte både mennesker, liv og
sansning i flertal. Det aktuelle fokus på byliv har heldigvis sat mennesker over
mursten på planlægningens dagsorden, men der er stadig fare for at forme
byens rum til et kønsløst middelmenneske. Eller nok rettere: en middelklasseborger med cirka samme præferencer som os selv. På arkitekternes renderinger er der typisk menneskemylder, så det ligner en sommerdag i Nyhavn,
uanset om billedet skildrer fremtidsscenariet for et udsat boligområde i Esbjerg eller en lille flække på Falster. De portrætterede mennesker er altid unge,
slanke, glade og lyse i huden. De er aldrig på arbejde, men sidder derimod på
café eller sejler i kajak, mens deres børn leger med fiskenet – aldrig Pokemon
Go – også selv om det er Københavns Havn og ikke en å, de leger ved. Renderingernes utopiske billede er problematisk, ikke alene fordi det er urealistisk,
men fordi det vidner om en noget snæver forståelse af, hvem der skal befolke
stederne og hvilke liv, der kan leves her. Byliv bliver i den aktuelle diskurs
ofte noget kvantitativt frem for noget kvalitativt. Københavns Kommune har
eksempelvis med de bedste intentioner indført et årligt bylivsregnskab, hvor
de optæller hvor mange, der færdes på gader og pladser, for stolt at kunne
fremvise de støt stigende grafer. Men er det partout godt, at flere går på gaden,
hvis det eksempelvis bare er fordi, de ikke har råd til at tage bussen, kunne man
fristes til at spørge? Offentlig transport er så dyr i Hovedstaden, at det ikke er
et helt urealistisk scenarie, skulle jeg hilse at sige.
Selvom det er mere besværligt at tale med mennesker end at tælle dem, vil jeg
vove den påstand, at det må være første skridt til at forstå – og derpå formgive
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– de steder og byrum, hvor de færdes. Hvis vi vil skabe steder, som lever – også
selvom de ikke er fyldt med mennesker hele tiden – er vi simpelthen nødt til at
interessere os for de lokale fortællinger og oplevelser af stedet; for hvordan forskellige grupper sanser og bruger det, og hvordan de lever og interagerer med
hinanden. Det gode byrum bør vel ikke bare måles på, om der er stadigt flere,
der går igennem det (fx fordi de ikke har råd til at tage bussen) eller sætter sig
på bænken (fx fordi de har mistet deres arbejde og nu i stedet drikker guldøl),
men derimod på i hvilken udstrækning det kan rumme både den hjemløse
grønlænder og mødregrupperne på Vesterbros cafeer, både surferne og fiskerne i Klitmøller, eller både flygtningene og pensionisterne i Jelling. Succeskriteriet må snarere end mængden af byliv være kvaliteten af byliv: hvor godt kan
man leve lige her? Hvem vil kunne føle sig tilpas på dette sted? Og hvordan kan
de dele rum trods vidt forskellige måder at bruge, forstå og sanse det?
Næste skridt i forhold til at skabe byrum, der leves og kan mærkes, kunne være
at introducere en flerhed i vores sansning. Alt for ofte spiller synssansen hovedrollen i arkitektur og byplanlægning, og vi ser på renderinger, billeder, diagrammer, tegninger og kort, når vi skal analysere, planlægge, formgive og forandre. Synets forrang ses også i den omsiggribende brug af glas – ikke mindst i
nyomdannede havneområder, hvor bylivet ikke uden videre indfinder sig. Her
bruges den transparente arkitektur dels til at sælge boliger og kontorer med
udsigt, dels som et surrogat for det savnede liv i det offentlige rum. Så kan man
i det mindste se det liv, der findes inden døre, er logikken i lokalplanens krav
om åbne stueetager. Men selvom facaderne åbner sig for øjet, lukker de sig om
kroppen, så man ikke kan høre, lugte og mærke det sete. Det bliver et uforpligtende flimrende fjern-syn, for den der er inden døre, mens den der færdes
foran ruden ofte føler sig nødsaget til ikke at forstyrre udsigten, men haste forbi i behørig afstand med nedslået blik. Igen må vi introducere flere kvalitative
dimensioner til analysen af stedet, hvis vi vil skabe andet end glatte overflader,
som afstøder mennesker. Vi har brug for metoder til indfange, hvordan steder

Palle alene i AutoCad.
Foto: Marie Stender
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lyder, lugter, mærkes og smager, for – som digteren Inger Christensen formulerede det – at modvirke ”Et samfund så stenet, at alt er en eneste blok” og i
stedet begynde ”at bygge en by, der er blød som en krop”.
Steders lyde og lugte betyder ofte langt mere for vores oplevelse end vi aner,
og der er ikke meget der tyder på, at den kropslige og taktile stedssans er aftagende. Tværtom, for netop i en tid, hvor mange bliver stadigt mere mobile,
og jævnligt bevæger sig over store afstande, både fysisk via fly, tog og bil og
mentalt via medier og internet, dyrkes stedstilknytning og det stedsspecifikke
som aldrig før. Folk bærer deres bydelsnavn som et brand på tøjet og spiser
både brændenælder, sure bær og honning fra forureningsfyldte bybier, hvis
bare den er lokalt produceret. ”I Irmabyen kan alt spises” reklamerer det nye
byområde i Rødovre, hvor supermarkedet Irma tidligere havde sit hovedkvarter. Byggematerialerne ligner nu ikke noget, man skal sætte tænderne i, men
på plakaterne bliver der plukket brombær, og børn inviteres til en workshop,
hvor man bygger fuglehuse. Der er selvsagt tale om et forsøg på at være med på
Noma-noderne og snuppe de familier, der ellers kunne finde på at flytte deres
grønne fingre længere ud på landet. Men brandingen vidner samtidig også om
en aktuel længsel efter steder, der kan tåle at blive rørt ved, snuset til og smagt
på. Steder hvor både dyr og børn kan udfolde sig, og hvor både mennesker og
planter kan slå rødder og gro.
Det stiller måske lovligt store krav til byplanlægningen, hvis man, udover matrikelgrænser, rammevilkår og investorer, også skal tage ansvar for at indtænke
mange forskellige menneskers behov og deres ligeså forskellige måder at sanse
og relatere sig til stedet på. Men tredje skridt – hvis jeg her skal vove at introducere en tretrinsraket af et bud på, hvordan vi kan skabe steder, der lever og
kan mærkes – kunne netop være ikke at overplanlægge, men at stoppe i tide
og sine steder turde holde fingrene væk. Arkitekter har en vidunderlig æstetisk
ordenssans, som når den går hånd i hånd med bureaukratiske regler og øko-

nomiske hensyn desværre kan udmønte sig i nogle lidt for velafrettede byrum.
I mange nyomdannede byområder kan man derfor komme til at føle sig lidt
som Palle alene i AutoCAD. Ikke bare fordi der mangler mennesker, men fordi
man hverken kan se spor af, at de har været der, eller tegn på, at de er velkomne. Steder, der lever og kan mærkes må nødvendigvis have sprækker, som
forskellige mennesker kan indtage på forskellig vis. Det er selvfølgelig naivt at
tro, at alting løser sig, blot man slipper kontrollen, for så tager andre kræfter
blot over – markedets eksempelvis om ikke mørkets. Men omvendt duer det
heller ikke at overdesigne. I stedet må man vove at tage afsæt i stedet som det
allerede leves og dertil føje nye lag og rammer for, hvordan det fremover kan
indtages på mangfoldigt foranderlige måder.
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Hvordan løser vi udfordringerne med byudviklingen i fremtidens planlægning,
og hvordan lærer vi af hinandens fejl? Det er noget af det, som det tværkommunale
og tværfaglige projekt Urban Lab fokuserer på i de kommende år.
Urban Lab er et eksperimentarium, som udvikler sig i regi af Kulturhovedstad
Aarhus 2017. Gennem kompetenceforløb, eksperimenter og midlertidige greb
søger projektet nye veje. Målet er at finde værktøjer til at skabe byrum, der
både er interessante for borgerne at færdes i, og skaber gode rammer for fælles
liv.
Projektudviklingen sker gennem konferenceafvikling, analyser og workshops
for forskellige nøgleaktører samt gennem nedslag i konkrete byrum, hvor en
række bylivsgreb afprøves ved midlertidige projekter af kulturel og kunstnerisk karakter.
Urban Lab projektet tager afsæt i konkrete byomdannelsesprojekter i otte
midtjyske byer, som alle har en ambition om at skabe liv og dynamik i de berørte områder. De deltagende otte midtjyske kommuner er: Hammel (Favr
skov Kommune), Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Viborg Kommune og Aarhus
Kommune.
Læs mere om kommende konferencetemaer og følg med på www.urbanlab.dk.
Urban Lab er støttet af Aarhus 2017, Region Midtjylland og Kulturregion
Østjysk Vækstbånd.

