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Interesseret publikum i Silkeborg, som 
forsøger at få et glimt af koncert
afviklingen ”Toner fra torvedybet”, 
som blev afviklet i forbindelse med 
udgravningen til en parkeringskælder 
på byens centrale torv. 
Foto: Preben Stentoft
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URBAN LAB – INTRODUKTION

Urban Lab er et tværkommunalt og tværfagligt byudviklingsprojekt, der ar-
bejder på at fremme byudviklingen gennem et udvidet samarbejde mellem 
kommunale planafdelinger og kulturafdelinger. Projektet har eksisteret siden 
2013, hvor projektet blev etableret med støtte fra Aarhus 2017. Ambitionen var 
gennem kompetenceforløb, eksperimenter og midlertidige greb at gentænke 
og søge nye veje for, hvad vores byer skal kunne tilbyde for at have et moderne 
byliv. 

Urban Labs formål har været at understøtte de danske kommuners ambitio-
ner om at skabe fremtidige byrum, der ”fungerer”. Byrum, der er levende og 
interessante for byens borgere at færdes i og danner gode rammer for vores 
fælles liv. Målsætningen har været, at de deltagende byer efter projektperioden 
2014-2017 skulle kunne sige, at deres byudvikling er blevet mere succesfuld, 
har anvendt en større variation af udviklingsgreb og har fået en bedre kvalitet 
som følge af deltagelsen i Urban Lab.

Afsættet for Urban Lab blev taget i otte konkrete midtjyske byudviklingspro-
jekter i bymidter eller centralt beliggende tidligere industriområder. De delta-
gende kommuner, Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, 
Viborg og Aarhus, drømte alle om at skabe liv og dynamik i de berørte ud-
viklingsområder. Erfaringer fra tilsvarende projekter viser imidlertid, at man 
langt fra altid lykkes med de gode intentioner. Det er en svær opgave at skabe 
vellykket byudvikling, som rummer det efterstræbte byliv. Hvordan skal by-
rummene udformes for at fremme det ønskede byliv, og hvordan sikres kvali-
teten? Er det muligt at udvikle unikke velfungerende byrum, som holder fast i 
de stedbundne kvaliteter? Eller vil byernes stræben efter at skabe det ”unikke” 
udmønte sig i ensartethed, fordi alle lader sig inspirere af de samme verdens-
berømte forlæg. Hvordan griber man overhovedet opgaven an, når ingen ved, 
hvem der helt præcist skal bruge byrummene hvornår, og hvad der skal få dem 
til det? 

Tone Lassen, projektleder for Urban Lab og Kulturregion Østjysk Vækstbånd 
og Ole Wolf, styregruppeformand for Urban Lab



8 Som kompetenceudviklings- og innovationsprojekt har Urban Lab forsøgt at 
belyse og besvare nogle af de mange spørgsmål og fælles byudviklingsudfor-
dringer gennem tematiske konferencer og workshops, gennemførelse af lokale 
byrumsanalyser samt udgivelse af opsamlende temaudgivelser. Derudover har 
projektet faciliteret en række kunstneriske nedslag i deltagerbyerne, hvor man 
i forskellige byrum har gennemført forskellige midlertidige greb af kulturel og 
kunstnerisk karakter for at synliggøre og forløse det berørte områdes potentia-
le. De otte kunstneriske nedslag beskrives nærmere af Søren Møller Christen-
sen i den følgende artikel 48.

Byudviklingsudfordringerne kræver, at vi gentænker vores samarbejdsformer 
og får flere fagligheder i spil. Urban Lab har med dette i bevidstheden arbejdet 
på at etablere og fremme samarbejdet mellem kommunale byplan- og kultur-
afdelinger, og bestræbt sig på at udvikle kommunernes måde at byudvikle på. 
Det er bl.a. sket gennem et øget fokus på de berørte områders kulturhistoriske 
kvaliteter, vigtigheden af interessentinvolvering samt værdien af, at kunstne-
risk deltagelse i processen bidrager til at synliggøre nye muligheder.

FÆLLES PROBLEMSTILLINGER

Urban Labs arbejde begyndte for alvor den 13. og 14. marts 2014, da vi afholdt 
den første workshop. Det skete i Holstebro og deltagerne var de otte deltager-
kommuners plan- og kulturafdelinger. Workshoppen havde til formål at skabe 
en fælles forståelse for nogle af de problematikker, der knytter sig til arbejdet 
med byrum. Workshoppen skulle endvidere bidrage til en afklaring af, hvilke 
temaer Urban Lab skulle arbejde med i de efterfølgende år. 



9Konklusionen blev, at følgende temaer var særligt interessante: 
• stedsidentitet
• strategisk byplanlægning
• byliv og detailhandel
• midlertidighed
• lys og lyd
• sansning af byens rum 
• fremtidens byrum. 

Hvert tema blev efterfølgende behandlet på tværfaglige temakonferencer, som 
på skift blev afviklet i Urban Labs deltagerbyer. De enkelte temakonferencer 
blev afviklet som offentligt åbne arrangementer, bestående af bl.a. oplæg fra 
eksperter og analyser af konkrete byrum. Konferencedagene blev efterfulgt af 
en workshop, hvor de deltagende Urban Lab kommuner på en netværksdag 
skulle tage stilling til, hvordan læringen fra den foregående konference skulle 
indtænkes i kommunernes videre arbejde. Efter hver konferenceafvikling blev 
opsamlende temaartikler, skrevet af de deltagende oplægsholdere, udgivet i 
selvstændige temaudgivelser og offentliggjort på Urban Labs hjemmeside.

IDENTITET OG STRATEGI

De første to konferencer beskæftigede sig med de langvarige og komplekse 
processer, som byomdannelser er.
En central udfordring i byudvikling er bl.a. hvordan man ved transformatio-
nen af store bynære industriområder finder ud af, hvilken identitet de ”nye” 
byrum har og skal have. Dette blev behandlet den 5. og 6. februar 2015 i Ham-
mel under overskriften ”Stedsidentitet”. Temakonferencen stillede skarpt på, 
hvordan man finder eller skaber et steds identitet, og synliggør og anvender 
denne strategisk i byudviklingen.



10 Dette ledte til det næste tema om byudviklingsstrategier og byledelse. Selv efter 
man har fastlagt en vision for et nyt byområdes identitet, venter der som regel 
mange bump på vejen. Til trods for, at Selv om man har brugt meget tid på at 
udarbejde en detaljeret masterplan, kan private investorer, politiske dagsord-
ner eller usikkerhed omkring finansieringen føre projektet et helt andet sted 
hen end planlagt. Dette blev der fokuseret på den 10. og 11. juni 2015 ved en 
temakonference med titlen ”Fra plan til (en helt anden) virkelighed”.  Her blev 
blandt andet introduceret alternative værdibaserede byudviklingsstrategier, 
som vil kunne mindske bumpene. Ved at planlægge med større fokus på vær-
dier kan man bl.a. mindske nogle af de usikkerheder, den lange tidshorisont 
giver. Hvis man altså som planlægger eller politiker kan acceptere den uvished 
en større fleksibilitet medfører.

BYLIVSAKTØRER

Efter på to konferencer at have beskæftiget os med de grundlæggende proces-
ser ved byomdannelse, skiftede vi fokus og kiggede på en af de helt centrale 
aktører i skabelsen af en levende by, nemlig detailhandelen. Detailhandelen 
har historisk været en af de centrale kilder til byliv, men i disse år sker der 
voldsomme forandringer i handelsmønstrene på grund af internethandelen og 
butikscentre udenfor midtbyerne. Detailproblematikken blev der stillet skarpt 
på den 5. og 6. november 2015 i Silkeborg under overskriften ”Dør bylivet 
uden butikker? Dør butikkerne uden byliv?”, hvor vi spurgte hvordan bedre 
butikker kan gavne bylivet og bedre byliv kan gavne butikkerne. Konferencen 
gav bud på, hvordan detailhandelen selv kan være med til at løfte byen og bi-
drage til byens udvikling, og hvordan man kan fremme samarbejdet mellem 
detailhandel og kommune og undgå konflikter. 



11BYUDVIKLINGSVÆRKTØJ

De tre sidste konferencer havde et mere håndværksmæssigt fokus. Her beskæf-
tigede Urban Lab sig med nogle af de værktøjer, man bør have i værktøjskas-
sen, når man som byplanlægger, ansat i en kulturforvaltning eller kunstner 
arbejder med at udvikle byområder og byens liv.

Første ”værktøj” vi beskæftigede os med var midlertidighed. Det skete i Aar-
hus den 3. og 4. marts 2016, hvor konferencen ”Midlertidighed – et kortva-
rigt eksperiment i byudviklingen” blev afholdt. Ambitionen med midlertidige 
byrumseksperimenter er ofte at høste erfaringer og inspirere byplanlæggere, 
kulturfolk og politikere samt synliggøre visioner for borgerne. På konferencen 
blev der sat fokus på, hvordan man i praksis lykkes med at anvende midlerti-
dige og kulturelle eksperimenter til at højne kvaliteten i byudvikling. En række 
oplæg gav deres bud på, hvordan man får udnyttet potentialet i midlertidige 
eksperimenter, hvordan man lærer noget af eksperimentet og får omsat og an-
vendt de indhøstede erfaringer. 

Det næste ”værktøj” var lyd og lys. Lyd og lys har stor betydning for, hvordan 
man sanser og oplever byrummet og livet i byen. Derfor skal vi i forbindelse 
med byplanlægningen blive bedre til at indtænke lys og lyd, så byen i fremti-
den kan udfolde sit potentiale på nye måder. Som borger tager vi ofte byens 
lys og lyde for givet. Vi nyder de stemningsskabende lys i den mørke tid og 
lyden af byens liv. Men hvis gaderne bliver for dunkle og byens lyde for høje, 
for hårde eller for lave, gør det vi sanser os utrygge. Den 1. og 2. september 
2016 i Randers stillede Urban Lab projektet under overskriften ”Se lyset, hør 
lyden – udfold byens muligheder” skarpt på, hvordan man som kommune kan 
blive bedre til at udnytte lys og lyd i byudviklingen. Oplægsholderne gav bud 
på, hvordan man kan arbejde mere strategisk med lys og lyd i byudviklingen 
og fremme det gode håndværk.



12 Det sidste ”værktøj” som vi beskæftigede os med i projektforløbet var også 
det sværeste. Det blev behandlet på en konference den 27. og 28. april 2017 i 
Viborg med overskriften ”Byliv uden mennesker – om sansning af byens rum”.

Alle kommuner har byrum, hvor der i nogle perioder kun er få mennesker 
til stede. Men hvordan skaber vi byrum, der føles levende og menneskelige, 
selv når der kun er få mennesker? 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 bli-
ver steder vi haster igennem. Målet med konferencen var at undersøge, hvor-
dan vi skaber byrum i en skala, der opfylder og understøtter vores mangfoldige 
bylivsbehov. Konferencen bidrog til en bevidsthed om, at det er vigtigt at skabe 
byrum, der føles levende og behagelige, selv når der ikke er liv. Et højdepunkt 
på konferencen var en byvandring tilrettelagt at teatret Carte Blanche, hvor 
konferencedeltagerne blandt andet fik bind for øjnene for at mærke husenes 
og byrumsinventarets overflader, og hvor deltagerne gennem headsets hørte 
husenes historier.

NYE UDFORDRINGER

Den 21. og 22. september 2017 afviklede projektet sin opsamlende temakon-
ference.  Konferencen blev afholdt i Horsens med titlen ”Fremtidens byrum 
– Gentænk løsningerne” og havde et dobbelt fokus. Dels skulle konferencen 
samle op og videreformidle de projektresultater, Urban Lab projektet havde 
opnået siden starten i 2013. Dels skulle afviklingen indkredse nye udfordrin-
ger og retninger i byudviklingen, som er relevante for kommunernes plan- og 
kulturafdelinger at samarbejde om i fremtiden.
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Som en del af opsamlingen på Urban 
Lab projektet blev der udviklet et 
byudviklingsspil. Gennem byudvik
lingsspillet introduceres man til 
by udviklingsprocessen og får mulighed 
for at drøfter mange af de udfor
dringer, der er forbundet med større 
byudviklingsprojekter.
Foto: Urban Lab



14 Erfaringerne peger på, at udfordringerne er mange, og hverken byplanlæggere, 
kulturkonsulenter, politikere, arkitektfirmaer eller developere har fundet de 
vises sten, når ambitionerne om at skabe vellykkede byrum med et sprudlende 
byliv skal indfries i de gamle industriområder og forsømte bycentre. Konfe-
rencen pegede bl.a. på, at én vej til vellykkede transformationer er at skabe 
sammenstød mellem forskellige fagligheder og forskellige interessenter, så ny 
viden fra de forskellige parter til stadighed udfordrer de vante opfattelser og 
løsningsmodeller. 

Som noget helt særligt blev der til konferencen i Horsens udviklet et byud-
viklingsspil, som gennem spilforløbet præsenterer centrale elementer i den 
læring, som Urban Lab projektet har medført. Spillerne får gennem spillet 
mulighed for at drøfte nogle af de mange udfordringer, der ofte opstår ved 
byomdannelsesprojekter, såsom konsekvensen ved bl.a. valg af planstrategi, 
model for borgerinddragelse, betydningen af midlertidige indsatser og kunst-
nerisk involvering samt håndteringen af utålmodige byrådsmedlemmer og 
sultne investorer.

INSPIRERENDE OPSAMLING

Som afrunding introduceres den opsamlende undersøgelse af Urban Lab 
projektet, som har ført til de efterfølgende artikler. I løbet af 2017 blev der, i 
samarbejde med professor Jens Kvorning og etnolog Søren Møller Christen-
sen gennemført en kortlægning, analyse og vidensopsamling af Urban Labs 
projektindsats i de deltagende otte kommuner. For at styrke sammenhængen 
med den kommunale kontekst blev resultaterne af denne opsamling indføjet i 
et historiske perspektiv, som beskriver udviklingen mellem byplanlægning og 
kultur gennem flere epoker.



15I den følgende artikel af Jens Kvorning, ”Byudvikling og kultur i den kommu-
nale politik”, præsenteres det i skitseform, hvordan krydsfeltet mellem byud-
viklingen og kulturen har udviklet sig gennem tiderne, og hvad der har været 
med til at præge denne udvikling. Og med udgangspunkt i de byomdannelses-
projekter og kunstneriske nedslag, kommunerne har arbejdet med i Urban Lab 
regi, ses der i Søren Møller Christensens efterfølgende artikler, ”Et spændende 
ægteskab” og ”Urban Lab kunstneriske nedslag”, nærmere på, hvad der sker 
og hvad man kan lære, når kunst, kultur og byudvikling integreres i konkrete 
udviklingstiltag. Blandt andet formulerer han fem argumenter, tre bekymrin-
ger, to overvejelser og seks afsluttende anbefalinger, som vi i kommunerne kan 
tage med videre i vores fremtidige arbejde med byudvikling i krydsfeltet mel-
lem plan og kultur.
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BYUDVIKLING OG KULTUR 
I DEN KOMMUNALE POLITIK
Jens Kvorning, professor, arkitekt, centerleder, Center for Byplanlægning ved 
Kunstakademiets Skole for Arkitektur, Design og Konservering

Urban Lab projektet beskæftiger sig med fremtidens byrum og om kunstens 
og andre kulturelle aktiviteters rolle i den sammenhæng – og det tager afsæt i 
samarbejder om dette emne mellem kulturforvaltninger og byplanforvaltnin-
ger.

Opsamlingen på Urban Lab projektet forsøger at sætte de enkelte byers speci-
fikke kunst- og byrumsprojekter ind i en bredere diskussionsramme ved at se 
dem i sammenhæng med de forandringer, der i øvrigt er sket i den pågælden-
de bys byrum og kulturelle landskab i de seneste 30-40 år.

Som ramme om dette historiske perspektiv gives her en skitsemæssig oversigt 
over, hvordan relationen mellem by og kultur er blevet forvaltet af offentlige 
– og til dels private – aktører, og hvilke anlæg og tilgange, som har domineret 
forskellige epokers indsatser.

Det er åbenlyst at kulturbegrebet i løbet af de seneste 30-40 år har fået en 
mere og mere fremskudt position i både den brede samfundsdebat og i den 
mere specifikke debat om byen. Der tales således både indenfor bygeografien, 
bysociologien og andre grene af byteorien om ”a cultural turn” forstået som en 
øget fokusering på kultur som forklaringsparameter i analyser af den moderne 
by. Spørgsmålene her er, hvornår denne øgede fokusering på kultur satte sig 
igennem i Danmark, og hvilke former den antog.

Der er to lag i denne diskussion: Hvordan by og kultur er blevet diskuteret og 
indbyrdes er relateret i den teoretiske litteratur og i de faglige og samfunds-
mæssige diskurser – og hvordan de institutionelle og organisatoriske rammer 
omkring relationen by/kultur har udviklet sig.

I slutningen af 1800-tallet bygges der i næsten alle større europæiske byer en 
række nye kulturinstitutioner, som skal støtte den fremvoksende borgerlige 



I Holstebro blev der, ligesom i mange 
andre danske købstæder, anlagt et 
lystanlæg i løbet af 1800tallet.
Foto: Holstebro Kommune



18 kultur i de nye – mere eller mindre – parlamentarisk ledede staters hovedbyer. 
Der kommer nye nationalteatre, nye kunstmuseer, nye nationalhistoriske og 
videnskabelige museer som den rumlige manifestering af nye dannelseside-
aler. Ofte er de placeret i eller ved nye promenadeparker, som også udgør et 
vigtigt rum for artikulering og udfoldelse af industrialismens kultur. I Køben-
havn finder vi mange af disse nye institutioner ved Voldparkerne, og det er 
også tilfældet i Wien og i mange af de store tyske byer.

I takt med at disse nye kulturinstitutioner bliver populære ankerpunkter for 
nye kulturelle aktiviteter, begynder de at sprede sig fra hovedstæderne til de 
andre større byer. Der kommer nye teatre i Aalborg, Aarhus og Odense i pe-
rioden fra 1880-1915, men det er grupper af ledende personer fra det lokale 
borgerskab, som står bag disse nye teaterbygninger; det er ikke offentlige in-
vesteringer.

I de øvrige købstæder var det også i hovedsagen private initiativer, der skabte 
rum for teater og musikforestillinger. Ofte var det Håndværker- og Industri-
foreningen, som opførte bygninger, der rummede en sal, som gjorde det mu-
ligt at modtage omrejsende teatergrupper eller musikensembler.

De private initiativer på kulturområdet omfattede i en del købstæder også 
kunstmuseer og kulturhistoriske museer. Promenadeparken vandrer også fra 
de store byer til købstæderne, som næsten alle får ”lystanlæg” eller ”lystskove” 
i den sidste del af 1800-tallet. Dermed bliver købstæderne forsynet med de 
samme nye rumtyper og kulturbygninger som de større byer, men kun i få 
tilfælde som udtryk for en kommunal kulturpolitik. 

Det store kulturelle opbrud efter første verdenskrig viser sig også på den danske 
kulturscene. I 1920’erne og 1930’erne udspiller der sig heftige politiske debatter 
om kulturens position og rolle. Kulturpolitikken bliver et vigtigt debatemne 
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I tråd med udviklingen i mange 
danske byer åbnede Viborg deres nye 
teater i 1909.
Opførelsen af teateret blev finansieret 
med aktier købt af byens borgere samt 
gennem lån i byens sparekasse og 
Viborg Kommune.
Foto: Viborg Kommune



20 i socialdemokratiet, som af såkaldt kulturradikale kredse, som eksempelvis 
kredsen omkring Politisk Revy, bliver beskyldt for at føre en bagstræberisk og 
småborgerlig kulturpolitik, hvilket sætter stigende fokus på kulturpolitikken. 
Men det er ikke en debat, som i mellemkrigstiden optræder som et vigtigt 
tema og omsættes til et politikområde på den kommunale politiske scene.
Selvom København som hovedstad rummer en række af de store kulturinstitu-
tioner, så bliver kulturpolitikken først institutionaliseret i 1970 i den forstand, 
at der fra 1970 findes en borgmester med titlen ”skole og kulturborgmester” 
og en forvaltning som dækker dette område. Både i København og i de øvrige 
danske byer bliver ”kultur” tilsyneladende først et etableret, selvstændigt poli-
tikområde efter at Kulturministeriet var etableret i 1961, og den lovgivning og 
økonomi, der fulgte med det nye ministerium, var på plads og skulle forvaltes.

Der var dog vigtige dele af kulturpolitikken såsom folkebibliotekerne, som 
var blevet inkluderet i den kommunale politik allerede tidligt i århundredet. 
Mange af købstæderne oprettede ”låne-biblioteker” mellem 1900 og 1910, og 
København fik sit første ”hovedbibliotek” i 1917 som fællesbibliotek for en 
række mindre kredsbiblioteker. Men det var først efter oprettelsen af Kultur-
ministeriet, at der herfra kom en lovgivning, som krævede at kommunerne 
etablerede folkebiblioteker. 

Den kulturpolitik, som blev promoveret fra det nye ministerium, handlede 
efter kritikernes opfattelse mest om det, der senere blev kaldt finkulturen, selv-
om målet var at udbrede kulturen til flere grupper i samfundet og udfylde det, 
der blev benævnt ”kulturkløften”. Der kommer i slutningen af 1960’erne og 
begyndelsen af 1970’erne en del kommunale initiativer på kulturfronten, som 
både støtter nogle af de kulturelle aktiviteter og anlæg, som hidtil er drevet i 
privat regi og som støtter nye aktiviteter.



21Eksempelvis valgte byrådet i Holstebro i midten af 1960´erne at satse på en 
kunst- og kulturpolitik, der blev præsenteret som ”Kulturmodel Holstebro”. 
Efter Borgmester Kaj K. Nielsen udsagn skulle den få ”kunsten og kulturen ud 
til folket”. Der var i andre byer lignende ambitioner og initiativer, og der var 
også nye private kultur- og kunstpolitiske tiltag som i Herning. Men Holstebro 
skiller sig ud, fordi man her for første gang sammenkæder kultursatsningen 
med byudvikling og byens evne til at tiltrække nye beboere og nye virksomhe-
der og dermed integrerer og giver kulturpolitikken en vigtig rolle i den kom-
munale politik.

Både Holstebro og Hjørring fik støtte fra Statens Kunstfond til i slutningen 
af 1960’erne at oprette nye kunstmuseer, og man kan se denne politik som 
inspireret både af Louisianas succes og af de muligheder, som ministeriet gav. 
Men man må også se denne politik og disse nye institutioner som udtryk for at 
kultur og byudvikling er blevet kædet sammen på den nationale scene.

Oprettelsen af Kulturministeriet og den øgede satsning på kulturpolitik i kom-
munerne kan både ses som en udløber af mellemkrigstidens debatter og som 
knyttet til 1960’ernes og de tidlige 1970’eres højkonjunktur og sociale foran-
dringer. Da denne højkonjunktur blev vendt til krise i slutningen af 1970’erne, 
satte det gang i en ny kulturel opbrudsperiode, som både manifesterede sig 
inden for kulturproduktion og kulturpolitik.

1980’ernes post-modernisme blev set som en ny kulturel overbygning, der var 
i stand til at opfange og artikulere overgangen fra en fordistisk industriel epoke 
til et postfordistisk service- og videnssamfund, og denne nye orientering ud-
gjorde også åbningen mod en ny debat om byens rolle som socialt og kulturelt 
rum og om kulturens rolle i byens udvikling.



I 2014 åbnede Herning Kommune et 
nyt bibliotek i Herning C. Biblioteket 
er beliggende midt på gågaden i et tid
ligere varehus, der nu i sin om byggede 
og transformerede form fungerer 
som en markant bylivsgenerator i 
midtbyen.
Foto: Jens Kvorning



23Frederic Jamesons artikel fra 1984 –’ The Cultural logic of late Capitalism’ – 
bliver ofte brugt som et målepunkt i denne sammenhæng, men også mange af 
de andre teoretiske og kunstneriske indlæg, som den nye debat om by og kul-
tur kredsede omkring, stammer fra den sidste del af 1980’erne og fra 1990’erne.
Den amerikanske sociolog Sharon Zukin kunne eksempelvis i The Cultures of 
Cities komme med statements som disse om kulturbegrebet og den måde det 
blev anvendt: ”The word culture has become an abstraction for any economic 
activity that does not create material products like steel, cars, or computers. 
Stretching the term is a legacy of the advertising revolution of the early 20th 
century and the more recent escalation in political image making. Because 
culture is a system for producing symbols, every attempt to get people to buy 
products becomes culture industry.”

Og hun fortsætter: “From one point of view, cultural institutions establish a 
competitive advantage over other cities for attracting new business and cor-
porate elites. Culture suggests the coherence and consistency of a brand name 
product. Like any commodity ‘cultural’ landscapes has the possibility of gene-
rating other commodities… 

… In American and European cities during the 1970’s culture became more 
of an instrument in the entrepreneurial strategies of local governments and 
business alliances. In the shift to a post-postwar economy, who could build the 
biggest modern art museum suggested the vitality of the financial sector. Who 
could turn the waterfront from docklands rubble to parks and marinas sugge-
sted the possibilities for expansion of the managerial and professional corps.”
Sharon Zukin hævder at nyorienteringen i kultur- og bytænkningen har sine 
rødder i 1970’erne. Det er rigtigt, når det gælder den teoretiske debat i bøger 
som ”Learning from Las Vegas”, men hvis vi interesserer os for, hvornår disse 
tanker viser sig, som noget, der i praksis former og guider by-politik og urbane 
projekter, så skal vi nok frem til 1980’erne og 90’erne.



24 I Europa vandt den såkaldte rekonstruktionsbevægelse, som advokerede for 
den klassiske europæiske by som den idealmodel, man burde søge tilbage til, 
mange tilhængere og fik stor styrke – både i den brede debat og i mere institu-
tionaliserede sammenhæng. EU anbefalede fx i 1990’er i publikationen 2000+ 
rekonstruktionsstrategien – og de kulturelle billeder den var forbundet med – 
som den rette vej at gå for europæiske byer.

EU’s institutionalisering af den europæiske kulturhovedstad i 1985 kan ses som 
et andet skridt på vejen mod at placere by og kultur centralt i den europæiske 
politik. Og den udvikling, der skete i kulturbyernes indhold, er en tydelig un-
derstregning af Zukins udpegning af ”who could build the biggest modern art 
museum” som målet for en mere og mere ”entrepreneurial” tilgang til byplan-
lægning og bypolitik. 

Det er Københavns status som kulturby i 1996, som i praksis åbner for brugen 
af store kulturbyggerier som motorer for byomdannelse i Danmark. Men den-
ne strategi var dog allerede sat på dagsordenen med afholdelsen af konkurren-
cen om Københavns Havn i 1989, hvor både vinderforslaget og andre projekter 
anvendte store kulturbyggerier, som det, der skulle sætte gang i omdannelsen 
af havnen – og i videre perspektiv sætte gang i transformationen af København 
til en postindustriel metropol.

På samme tid blev Barcelona mål for arkitekters, teoretikeres og mediefolks 
interesse i kraft af deres succesfulde brug af arkitektur og kulturaktiviteter som 
det drivmiddel, der på overraskende kort tid ændrede Barcelona fra et meget 
nedslidt og forslummet eftermæle for Franco-regimet til en blomstrende kul-
tur- og turistby. Pladspolitikken i Barcelona – istandsættelsen af byens pladser 
– fik enorm indflydelse over hele verden og fik også hurtig og markant afsmit-
ning i de større danske byer.



25Både den teoretiske debat – som Zukin er brugt som indikator på – og de 
praktiske eksempler på en ny kulturbaseret udviklingsstrategi – som Barcelona 
leverede – bliver så at sige overtaget og markedsført af andre. Richard Floridas 
”The Rise of the Creative Class” fra 2002, og ”Cities and the Creative Class” fra 
2004, er både forsinkede og banaliserede populariseringer af den by-teoretiske 
debat som udspandt sig i 80’erne og 90’erne. Markedsføringen af Bilbao-mo-
dellen som en almen byudviklingsmodel er en tilsvarende – indflydelsesrig – 
forenkling af den lære, der kan drages fra Barcelona.

Disse internationale diskurser og erfaringer og den neoliberalisme, de er for-
bundet med, er naturligvis også blevet opfanget i Danmark. Gennem 00’erne 
har vi set en drejning af planlægning og kulturpolitik, hvor spørgsmålene er: 
Hvordan markedsfører og sælger vi byen bedst muligt – og hvilken rolle har 
kulturpolitikken og kulturinstitutionerne i den sammenhæng. Der er også 
gennem 00’erne blevet indhøstet erfaringer med, hvordan man omdanner tid-
ligere industri- og havnearealer, hvilke problemer, der typisk dukker op, hvilke 
former for processuel og strategisk tænkning, der kræves – og hvilken rolle 
kulturinitiativer kan spille for at få omdannelsesprocessen til at lykkes.

Knyttet til sådanne omdannelsesprojekter og -processer er interessen for mid-
lertidige aktiviteter og anvendelser kommet i fokus, og der er opstået hvad der 
kan kaldes en ”midlertidighedsindustri”: konsulenter og enkeltpersoner, som 
har noteret sig, at der så at sige er et marked for midlertidighedsprojekter og 
initiativer. I denne ”professionalisering” er der i nogle tilfælde sket et tab af det 
strategiske potentiale ved den midlertidige anvendelse. I sin oprindelige form 
handlede midlertidighedsstrategien om at anvende eksisterende ressourcer, 
om at undersøge nogle muligheder for udnyttelse af det pågældende område, 
og om at lære noget om det pågældende områdes modtagelighed og poten-
tialer. Investorer og developere var hurtige til at se værdiøgningspotentialet i 
den midlertidige udnyttelse: Det kunne gøre et område kendt og dermed mere 



26 værd – og derefter drejede det sig bare om at slippe af med den midlertidige 
funktion og realisere gevinsten. 

I Århus’ kulturpolitiske oplæg fra 2015 samles der meget præcist op på denne 
historie.

Kunst og kultur er ofte blevet italesat som løftestang for mange andre formål. 
Investering i kultur har i talrige undersøgelser fra Danmark og udlandet vist 
sig at have en positiv indflydelse på branding af byer eller områder, på øko-
nomien, på borgeres personlige udvikling, ja, der findes endda flere undersø-
gelser, som tyder på, at kultur har en positiv indflydelse på brugernes fysiske 
sundhed.

Undersøgelserne har vakt genklang hos mange politikere og afspejles i deres 
krav til modtagerne af kulturstøtte. De positive afledte effekter af investering i 
kultur kan udgøre et stærkt argument for at subsidiere kulturelle formål.

Der er således politisk opmærksomhed omkring kulturens instrumentalisere-
de værdi, og der arbejdes hos medarbejdere og ledelser på kunst- og kulturin-
stitutionerne konstant på at række ud mod samfundet og skabe så stor værdi 
som muligt for så mange som muligt. Dette er grundlæggende positivt, men 
der mangler i høj grad større politisk bevågenhed omkring selve kunstoplevel-
sen, omkring kvaliteten og udbuddet af kulturinstitutionernes kerneprodukt.
Det er tydeligt at relationen og dynamikken mellem byudvikling og kultur er 
blevet en vigtig og indarbejdet dimension i de fleste byers politik i de seneste 
20 år. I den beskrivelse, der er givet ovenfor, er der en kraftig vægtning mod 
det, der kunne kaldes de klassiske kulturaktiviteter, om end de optræder i mo-
derniserede former og institutioner. Hvis man ser på analyserne af ”Dansker-
nes kultur- og fritidsaktiviteter”, så tilkender de også – på trods af nye medier 
og digitalisering – disse klassiske aktiviteter og institutioner: det kulturhistori-



27ske museum, kunstmuseet, teatret, biografen en stor vægt. Men disse analyser 
har også sporten, foreningerne, kulturmiljøerne og bibliotekerne som vigtige 
kulturelle fortætningspunkter, og de peger dermed på, at vigtigheden af at ar-
bejdet med kultur og byudvikling er underlagt en forståelse af, at begge dele 
er dynamiske, og hele tiden åbner for nye kombinationer og synergier. Derfor 
er det til stadighed nødvendigt at tænke nyt, både når det gælder forståelsen 
af kulturens rolle og potentialer generelt, og hvordan man lokalt får det bedste 
udbytte af de kulturelle potentialer. Urban Lab har forsøgt at skabe et rum for 
en sådan nytænkning og inspirere til at gennemføre eksperimenter.



Området med de tre broer, som udgør 
et særligt knudepunkt på den rekrea
tive forbindelseslinje mellem Brabrand 
og Aarhus midtby.
Foto: Aarhus Kommune
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Søren Møller Christensen, etnolog, partner i Carlberg Christensen

ET SPÆNDENDE ÆGTESKAB

Ideen om at koble kunst, kultur og byudvikling er blevet normalt i danske 
kommuner. Landet over samarbejder kultur- og planafdelinger om at igang-
sætte nye byområder og udvikle nye spændende byrum. Der er heller ikke 
megen tvivl om, at ægteskabet er frugtbart, men hvorfor er det helt præcist at 
vi gør det? Hvilke præmisser indgås ægteskabet på? Og hvad får vi hver især 
ud af det? 

Som Jens Kvorning beskrev i den forrige artikel, har der efterhånden udvik-
let sig en tradition for at koble byudvikling med kunst og kultur. Det er dog 
også en tradition, som er under bestandig udvikling. Fra at kultur var et selv-
stændigt, men vigtigt, aspekt af de ting, som skulle være i en by, er kultur fra 
1980’erne og frem i stigende grad blevet koblet til selve det at udvikle byen. 
Og fra at kunst og kultur repræsenterede et udefrakommende blik, der skulle 
supplere arkitekternes og planlæggernes blik, er kunst og kultur i stigende grad 
blevet en integreret del af byudviklingen.

I det følgende vil vi diskutere de forskellige potentialer, men også dilemmaer, 
der opstår, når kunst, kultur og byudvikling kombineres i konkrete byudvik-
lingsprojekter. Baggrunden for artiklen er otte projekter, som otte midtjyske 
kommuner har gennemført med støtte fra det tværkommunale innovations-
projekt Urban Lab. Artiklen er baseret på samtaler med plan- og kulturmedar-
bejder i de otte byer. I samtalerne har vi fokuseret på de erfaringer, som med-
arbejderne har opbygget i deres arbejde med at arbejde sammen. Vi har været 
interesseret i alle de typer af aktiviteter, som kultur- og fritidsforvaltninger kan 
igangsætte. Vi har således forsøgt at favne hele paletten af kunst-, kultur- og 
fritidsaktiviteter med det ene kriterium, at der skal være en kobling til byud-
vikling.



30 Resultatet af samtalerne er her samlet i fem argumenter, tre bekymringer, to 
overvejelser og seks afsluttende anbefalinger. Historierne om de otte byer og 
deres otte kunstneriske nedslag kan man dykke dybere ned i i otte særskilte 
små historier i den efterfølgende tekst i publikationen.

ARGUMENT #1: VI VIL TILTRÆKKE INVESTORER (MARKEDSFØRINGSARGUMENTET)

Det måske mest vægtige argument for at knytte kunst og kultur til byudvik-
ling er, at det kan tiltrække investorer. Det er det, som Jens Kvorning i den 
foregående artikel forklarer med, at byudvikling er blevet inspireret af mar-
kedsføringsindustrien. Et sted tænkes at blive mere værd, når der knyttes en 
fortælling til det – på samme vis som det er tilfældet med en pakke cornfla-
kes eller cigaretter. Mærkevarer koster mere end standardvarer, og steder med 
kunst, kultur og gode fortællinger tænkes at være mere attraktive end steder, 
der opfattes som kulturløse.

Dette argument kan genfindes i mange sammenhænge. I 1990’ernes genopret-
ningsplaner for København skulle de store investeringer i eksempelvis Det Kgl. 
Bibliotek tiltrække opmærksomhed og investeringer. Og vi genfinder tillige 
argumentet i en række af de projekter, som Urban Lab har støttet. I Holstebro 
skal byhaver og billige lokaler til kreative være med til at igangsætte udviklin-
gen af slagterigrunden. I Hammel har de også et funktionstømt slagteriområ-
de, som en midlertidig cykelbane skal bidrage til at åbne op for både borgere 
og investorer. Og i Viborg har en midlertidig skaterbane, gavlmaleri og teater-
forestillinger tillige været med til at igangsætte og formidle omdannelsen af et 
funktionstømt industriområde. 

Alle de nævnte projekter har som mål at få åbnet op for udviklingsområder, 
der falder uden for det umiddelbare marked af parcelhusudstykninger og er-
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Th. 
Udsnit af byomdannelsesområdet 
på den tidligere slagterigrunden i 
Holstebro Kommune.
Foto: Holstebro Kommune

Tv.
Omlægningsarbejde på det centrale 
torv i Silkeborg i forbindelse med 
etablering af en underjordisk parke
ringskælder.
Foto: Githa Warrer



32 hvervslejemål på bar mark uden for byen. Alle tre Urban Lab-projekter finder 
således sted i funktionstømte industriområder, som kræver, at investorerne 
har en del mod. I denne situation kan midlertidige aktiviteter være med til at 
åbne investorernes øjne for de potentialer, som områderne rummer, men som 
kan være svære at se for sig, hvis områderne ligger tomme og forladte hen.

ARGUMENT #2: VI VIL GØRE BYOMRÅDET TIL EN DEL AF BYENS HVERDAGSLIV 
(OPMÆRKSOMHEDSARGUMENTET)

Et andet vigtigt argument tager sit afsæt i borgernes hverdag. Flere af projek-
terne i Urban Lab ønsker at åbne et ellers afsides område op for borgerne ved 
at få det ind på deres mentale landkort. Som nævnt ovenfor er der typisk tale 
om tidligere industriområder, der af gode grunde har ligget tilbagetrukket fra 
resten af byen. Når denne type af områder skal byudvikles, er der både brug for 
at opbygge en fysisk og en mental infrastruktur. Den fysiske infrastruktur skal 
gøre det muligt at bevæge sig til det nye byområde på en relativt nem måde, 
mens den mentale infrastruktur skal vække folks nysgerrighed og lokke dem 
til at indtage det nye byområde. 

Et eksempel på, hvordan man kan arbejde med den mentale infrastruktur er 
egnsteateret i Randers, som har arbejdet målrettet på at udvikle multikunstpro-
jektet ”Watermusic”, der blev afviklet på havnen i Randers i september 2017. 
Kunstprojektet knyttede an til det tankegods, som ligger i byudviklingsprojek-
tet ”Byen til Vandet”, og lokaliseringen på havnen gav borgerne en anledning 
til at besøge havnen og ikke mindst at få et nyt perspektiv på stedet. Det sam-
me er på spil i Hammel, hvor Favrskov Kommune etablerer en cykelpark på et 
tidligere slagteriområde. Cykelparken tænkes at kunne tiltrække en bred vifte 
af lokale brugere, så de kan vænne sig til, at det tidligere industriområde nu er 
et sted, som alle kan benytte sig af. 



Udsnit af havnebassinet i Randers. 
Havnen i Randers udgør omdrejnings
punktet i kommunens arbejde med at 
koble byen tættere til vandet.
Foto: Randers Kommune



34 Ønsket om at skabe sammenhæng med den øvrige by udspringer ofte af, at 
de områder, som skal udvikles er industriområder, der af gode grunde har 
været trukket tilbage fra den øvrige by. Det samme kan dog være relevant i 
forhold til mere atypiske områder. Eksempelvis det grønne ingenmandsland 
rundt om det tidligere Horsens Statsfængsel, hvor Urban Lab sammen med 
Horsens Kommune og Statens Kunstfond har støttet kunstneren Jesper Dal-
gaard i opførelsen af en stor dobbeltspiral ”Vejen ind, er vejen ud”, der lokker 
både borgere og besøgende i Horsens op til området, der i fremtiden skal være 
et rekreativt område for hele byen. 

ARGUMENT #3: VI VIL STYRKE INDDRAGELSE AF BORGERNE (DEMOKRATIARGUMENTET)

I næsten alle projekter i Urban Lab er det et centralt ønske, at inddragelse af 
kunst og kultur skal være med til at vække borgernes interesse for det nye 
byområde. I Holstebro er de mange kulturelle projekter således ikke blot en 
løftestang for nye investeringer. Det er tillige en strategi for at tiltrække og 
engagere borgere, ildsjæle og kreative i debat om, hvad området i fremtiden 
skal bruges til.

Skal denne strategi have reel betydning, er det afgørende, at den finder sted 
tidligt i udviklingen af det nye område, at der ikke er truffet for mange binden-
de beslutninger, og at man efterfølgende holder fast i de visioner, der opstår i 
byudviklingsprocessen. Er helhedsplanen mere eller mindre tegnet og er både 
funktioner og etagekvadratmetre fastlagt, kan man risikere, at udviklingspro-
cessen mere bliver en skueproces end en demokratisk debat om det nye byom-
råde. Og så er resultatet måske i højere grad skuffede forventninger end lokal 
stolthed og begejstring.



35ARGUMENT #4: VI VIL SKABE NYE FORMER FOR VIDEN (TVÆRFAGLIGHEDSARGUMENTET) 

Hvor de første tre argumenter alle handler om at bruge kunst og kultur til 
at skabe opmærksomhed, handler det fjerde argument om at bruge kunst og 
kultur til at udvide det faglige grundlag, som byudviklingsprojekterne står på. 
Argumentet hviler i høj grad på en logik, der sætter det eksperimenterende i 
højsædet og baserer sig på en bevidsthed om, at den traditionelle tilgang til 
byudvikling ikke er tilstrækkelig, og at andre fagligheder kan bidrage med nye 
perspektiver og indsigter.

Tilgangen kan med fordel anvendes i mange sammenhænge, men det er tyde-
ligt, at kunst og kultur ofte tænkes ind i udviklingen af de steder, som er van-
skelige at komme i gang med. Det kan være større industriområder, som det 
er tilfældet i Holstebro, Viborg, Hammel og Randers. Men det kan også være 
byrum, der skifter funktion som i Herning, hvor Bredgade Vest, der tidligere 
havde været en del af gågaden, blev åbnet for bilkørsel. Her blev en række 
kunstnere inviteret til at lave kunstværker, der skulle bidrage til at give gaden 
en ny identitet. 

ARGUMENT #5: VI KAN FORNY KUNST OG KULTUR (LEGEPLADSARGUMENTET)

Det sidste argument tager tillige udgangspunkt i ideen om, at samarbejdet 
mellem byudvikling og kunst kan bane vejen for frugtbare eksperimenter. Men 
hvor det tidligere argument havde sit afsæt og formål i det at udvikle en ny by, 
tager dette argument udgangspunkt i, at samarbejdet åbner for at udvikle og 
teste kunstneriske udtryksformer, som ikke kan lade sig gøre i de traditionelle 
rammer. Et eksempel herpå er det tidligere omtalte multikunstprojekt ”Water-
music”, som Randers EgnsTeater afviklede på havnen i Randers i september 
2017. Kunstprojektet reflekterede blandt andet på kommunens byudviklings-



36 projekt på havnen, og lokaliseringen i de industrielle rammer gav mulighed 
for, at egnsteateret kunne afprøve nye formater, hvor industrihavnen forvand-
ledes til en spektakulær totaloplevelse. 

Denne eksperimenterende logik er på spil mange steder i de projekter, som 
Urban Lab har støttet. I Silkeborg gennemførtes en unik lyttekoncert, hvor den 
afskærmede udgravning til en underjordisk parkeringsplads på Torvet for en 
stund blev omdannet til en skjult megascene i dybet, hvorfra operasangeren 
Andrea Pellegrini, ensemblet Lydenskab og det nordiske orkester Sorten Muld 
gav en helt særlig koncert.

Dette argument er måske det, som officielt set får mindst opmærksomhed, når 
der skal argumenteres for at trække kunst og kultur ind i byudviklingen, men 
det er tydeligt, at der på tværs af Urban Lab-projekterne har været involveret 
en række ambitiøse kulturfolk, som har brugt muligheden til at afprøve nye 
kunstneriske udtryksformer og udvikle nye aktiviteter.

BEKYMRING #1: BLIVER KULTUREN BARE TIL ET REDSKAB? (REDSKABSBEKYMRINGEN)

I samarbejdet mellem kunst, kultur og byudvikling er der både to parter og to 
logikker på spil. Traditionelt er det byudviklingen, som har domineret samar-
bejdet, idet kultur og kunst er inviteret med for at løse problemer, som byud-
viklingen selv kommer til kort overfor. Dette kan selvfølgelig være legitimt, og 
det fungerer godt, hvis formålet primært er markedsføring af det nye byom-
råde for at tiltrække investeringer og skabe opmærksomhed blandt borgerne. 
Har samarbejdet også fokus på at få flere perspektiver og nye indsigter i for-
hold til det konkrete område, som der arbejdes med, bør man dog overveje at 
give kunsten og kulturen større råderum. Pointen er, at hvis kunsten og kul-
turen skal kunne hjælpe med at løse udfordringer, som byplanlægningen ikke 



37selv kan håndtere, må der også være plads til, at kunsten og kulturen udfolder 
sig i sin egen ret, kan stritte imod og bidrage med det uforudsete.

Modsat er det dog også afgørende, at kunsten og kulturen ikke bare får lov til 
at køre sit eget løb. Der skal være en strategi for, hvordan erfaringer og viden 
flettes ind i byudviklingen – og byudviklingen skal have en åbenhed, der kan 
modtage de nye ideer. 

I Aarhus er projektet, som har fået støtte af Urban Lab eksempel på et pro-
jekt, hvor kunsten får lov at tale i sit eget sprog. Kunstværket ”Dobbelt fokus” 
udført af kunstneren Jakob Oredsson står ved Brabrandstien på et sted, hvor 
stien krydser både en å og tre broer. Ved dette særlige knudepunkt er værket, 
som består af to cirkulære lysinstallationer, opsat. Installationen skal stå på 
stedet i seks år og giver det særlige sted en ekstra oplevelsesmæssig dimension 
samtidig med at stedet gøres mere trygt og markeres som en port til Aarhus. Et 
andet eksempel er kunstneren Jesper Dalgaards dobbeltspiral i Horsens. I beg-
ge projekter er kunstnere blevet stillet overfor en opgave, der har handlet om 
at løse en bymæssig udfordring, men har også fået frie hænder til at udforme 
deres projekter.

BEKYMRING #2: HVAD NU HVIS VI FÅR SUCCES? (FASTGRONINGSBEKYMRINGEN)

Midlertidighed i byudviklingssammenhænge er populært, men vækker man-
ge steder også bekymringer. For hvad gør vi, hvis de midlertidige funktioner 
bliver så populære, at der kommer et pres for at bevare dem? I de fleste tilfæl-
de gør kommunen det eksplicit overfor brugerne, at deres brug af området er 
midlertidigt. Det er bl.a. strategien i Hammel, hvor cykelparken i udgangs-
punktet ikke er indtænkt i den kommende bydel. 
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Th.
Udsnit af det store byomdannelses
område Viborg Baneby beliggende tæt 
på Viborgs bymidte.
Foto: Viborg Kommune

Th.
Det tidligere slagteriområde Delika i 
Hammel som udgør et stort byudvik
lingsområde i Favrskov Kommune.
Foto: Favrskov Kommune



I Viborg har man dog valgt en anden strategi, hvor de midlertidige aktivite-
ter i Banebyen er blevet brugt til at eksperimentere med og udvikle nye ung-
domsaktiviteter. Skaterne, som fik lov at bruge en hal midlertidigt, har eksem-
pelvis sidenhen fået deres eget sted, GAME Viborg. På den måde har Viborg 
evnet at gribe de aktiviteter, som viste sig at være bæredygtige, og hjælpe dem 
videre i det omfang, økonomien har gjort det muligt.

BEKYMRING #3: GØR VI BARE DET SAMME SOM ALLE DE ANDRE? 
(COPY/PASTE-BEKYMRINGEN)

Når kunsten og kulturen inddrages i byudviklingen, kobles det ofte til et ønske 
om at skille sig ud fra andre byer og byområder. Denne brandinglogik har fyldt 
meget i de sidste 10-15 år, og mange har kritiseret og delvist latterliggjort den 
tendens til copy/paste, som kan ses mellem kommuner og efterhånden også 
private developere, der gerne vil lave kreative og unikke byområder, men en-
der med de sammen palle-bænke og byhaver. Men er det et problem, at mange 
af de nye projekter ligner hinanden? 

Spørgsmålet om unikhed er kun relevant, hvis man konkurrerer med andre 
byer. Men i hvor høj grad gør man det? Det kan selvfølgelig være relevant i 
større byudviklingsprojekter, som er afhængig af investorer, der opererer na-
tionalt eller internationalt. Det kan også være relevant, hvis projektet har en 
turismeprofil, hvor man konkurrerer regionalt og nationalt om gæsterne. I 
andre sammenhænge er det ikke nødvendigvis vigtigt at være unik. Er det 
intentionen at udvikle for borgerne, er det centrale spørgsmål ikke, om det 
er unikt, men om det passer i den lokale kontekst. En cykelpark i Hammel 
vil måske ikke tiltrække turister i hobetal, men det passer godt til den lokale 
sammenhæng. 
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Måske forblinder vi os selv med al den snak om at være unik. Er det vigtigste 
ikke, at de tiltag, som vi gennemfører, giver mening i den lokale kontekst? 
Måske er vi i virkeligheden ved at tilføre vores byer et nyt kulturlag? I den 
forrige artikel beskrev Jens Kvorning, hvordan borgerskabet i starten af det 20. 
århundrede tog initiativ til museer, teatre og parker, og hvordan kommunen 
senere stod bag blandt andet folkebiblioteker. Dengang var udviklingen paral-
lel i alle byer. Måske er der trods al den snak om unikhed tale om det samme 
i dag? Måske er alle byer ved at udvikle en række nye kvaliteter og aktivitets-
muligheder, som borgerne forventer af deres by. Disse skal ikke nødvendigvis 
være unikke, men de skal være der. Det er nemt at gøre grin med kommuner, 
som kopierer fordi ”sådan en skal vi da også have”. Men måske er plads til kre-
ative i rustikke rammer, god kaffe, mulighed for at tage del i byens udvikling, 
streetfood, byhaver og kunst og kultur i byens rum simpelthen nogle af de ting, 
som forventes i en nutidig by. Og måske udvikles en del af disse ting bedst 
i et samarbejde mellem kulturfolk, arkitekter og planlæggere? Og måske er 
dette samarbejde en ny kompetence, som er ved at blive bygget op i de danske 
kommuner. Det hænger i hvert fald godt sammen med, at Urban Lab udover 
at være et innovationsprojekt også er et kompetenceudviklingsprojekt, hvor 
medarbejderne i de deltagende kommuner får inspiration til at udvikle deres 
samarbejde og byrumsfaglighed. 

OVERVEJELSE #1: HVORDAN SIKRER VI DET GODE SAMARBEJDE 
(SAMARBEJDSOVERVEJELSEN)

Hvad skal der til for at indfri de mange potentialer, som ligger i et frugtbart 
samarbejde mellem kunst, kultur og byudvikling? Kigger man ud over de otte 
projekter og kommuner er det tydeligt, at organisering spiller en afgørende 
rolle, og at der er mange måder det kan foretages på.



41I Horsens arbejder Kultur og Eventafdelingen og den tekniske forvaltning tæt 
sammen, og de har en årlig pulje penge, som de skal bruge i fællesskab på 
midlertidige projekter i de byrum, som står overfor omdannelse. Derudover 
producerer kulturafdelingen selv kulturevents i gågaden i forbindelse med sto-
re festivaler. Disse events tænkes ofte sammen med byudvikling og placeres 
steder, hvor de kan bidrage til byens liv. Denne organisering er meget agil, og 
det er muligt at udvikle en meget tæt integration mellem byudvikling og kul-
tur. Til gengæld er det vigtigt at være opmærksom på, at kunsten og kulturen 
ikke bliver slugt af byudviklingen og alene bliver et redskab.

I Randers er strategien markant anderledes. Her forvaltes de fleste kulturmid-
ler af byens kulturinstitutioner, og armslængdeprincippet prioriteres højt. Det 
gør det nødvendigt at arbejde langsigtet, fordi samarbejdsprojekter skal tæn-
kes ind i kulturinstitutionernes årsplanlægning. Denne organisering giver en 
stor sandsynlighed for, at det, man producerer, har høj kunstnerisk kvalitet, 
fordi de enkelte institutioner skal kunne genkende sig selv i projekterne. Til 
gengæld er det vigtigt at have en klar fælles idé om, hvordan projektet kan bi-
drage til byens udvikling, så det ikke alene bliver en fantastisk kulturoplevelse.

I Silkeborg støtter kommunen tillige en lang række institutioner, foreninger og 
events. Her sikres samarbejdet ved, at der i aftalerne om støtte indskrives, at 
støttemodtagerne skal bidrage med aktiviteter i byens rum. Med denne stra-
tegi introduceres et økonomisk incitament til at samarbejde, men igen er det 
selvfølgelig afgørende at strategien kobles til en strategi, som sikrer, at det ikke 
blot bliver kulturprojekter, der flytter ud i byens rum uden nogen kobling til de 
udfordringer, som byudviklingen står overfor.

Hvilken organisering, der er den rigtige, vil variere fra kommune til kommune, 
de udfordringer, de står overfor, og den tradition, som de bygger på. På tværs 
af alle projekterne i Urban Lab er der dog én læring som går igen, nemlig at alle 
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Det store grønne parkområde ved 
FÆNGSLET i Horsens, som i den 
kommende byudviklingsperiode skal 
forbindes tættere til den øvrige by.
Foto: Ulrik Tofte



43får mest ud af samarbejdet, når både kulturfolk og byudviklere er bevidste om 
at samarbejdet skal have relevans for begge parter. Det er når alle fagligheder 
og logikker kan udfolde sig, at samarbejdet kan blive til inspiration og nye er-
kendelser, der kan løse nogle af de udfordringer, vi som samfund står overfor.

OVERVEJELSER #2: HVORDAN VURDERER VI KVALITET? (MODENHEDSOVERVEJELSEN)

Hvis vi holder fast i, at det har betydning, at kunsten og kulturen ikke blot 
bliver et redskab for byudviklingen, rejser der sig også et spørgsmål om, hvor-
dan vi vurderer, hvad der er kvalitet i denne type af projekter. Hvad er god, og 
hvad er dårlig kunst og kultur i byudviklingen? Hvad vurderer vi på? På de 
konkrete resultater i form af værker og aktiviteter? I den optik er projekter som 
lysskulpturen ”Dobbelt fokus” i Aarhus, dobbeltspiralen ”Vejen ind, er vejen 
ud” i Horsens og ”Dazzle Bridge” i Holstebro umiddelbart relativt nemme at gå 
til. De kan ses som værker og vurderes som sådanne. Men bør værkerne ikke 
også vurderes på deres evne til at bidrage i byudviklingen med nye perspekti-
ver? Altså at de som kunstværker bidrager med andet og mere end bare besø-
gende og individuelle kunstneriske oplevelser? Hvad er aftrykket, når værker 
er borte? Har de påvirket stedet og vores opfattelse af det? Alle de tre nævnte 
projekter har helt sikkert haft betydning for, hvordan de tre steder udvikles 
i fremtiden, men har vi det sprog, som skal til for at forstå, hvad der sker? 
Og har kunstnerne erfaringerne og den uddannelse som skal til, for at kunne 
fastholde den kunstneriske integritet, når kunsten samtidig skal løse byudvik-
lingsmæssige udforinger? 



44 ANBEFALING #1: SIGT EFTER MERE END PR (AMBITIONSANBEFALINGEN)

Koblingen mellem kultur, kunst og byudvikling er populær, og i stadig flere 
tilfælde er det ikke kommuner men developere, som skaber plads til og i nogen 
tilfælde også sponsorerer madmarkeder og kulturaktiviteter i nye byområder. 
De er selvfølgelig motiveret af, at de midlertidige aktiviteter har potentiale til at 
markedsføre deres projekt. Skal kommunerne som i Urban Lab gå ind i denne 
type af projekter, må fokus dog være bredere. Det virkeligt interessante poten-
tiale i koblingen mellem byudvikling, kunst og kultur er, at vi kan få værdiful-
de inputs til byudvikling, samtidig med at kunsten og kulturen kan få plads til 
at udvikle sig.

ANBEFALING #2: SØRG FOR LOKAL RELEVANS (FORANKRINGSANBEFALINGEN)

Det er nemt at lade sig besnære af andres projekter. Og byhaver såvel som 
paller er nærmest blevet en del af en grammatik for midlertidige kunst- og 
kulturprojekter i byudviklingsområder. Det er der som nævnt ovenfor ikke 
nødvendigvis noget galt i. Det afgørende er dog, at man overvejer relevansen 
for det sted, som man udvikler. Kan aktiviteterne gøre os klogere på udviklin-
gen af det kommende byområde? Er aktiviteterne relevante i det område, hvor 
vi befinder os? Og bidrager de til udviklingen af stedets identitet?



45ANBEFALING #3: HUSK AT LÆRE AF AKTIVITETERNE (EVALUERINGSANBEFALINGEN)

Vi må ikke stille os tilfredse med, at der er mange gæster, og at medierne dæk-
ker et projekt tæt. Hvis vores ambition er at blive klogere på, hvad et byområde 
eller et byrum kan bruges til, skal der også være fokus på at lære af de tiltag, 
som sættes i gang. Hvordan fungerer de midlertidige aktiviteter? Vi skal bruge 
midlertidigheden til at teste de vilde ideer, til at blive klogere på, hvordan folk 
bevæger sig i området, og hvad byområdets forskellige rum kan bruges til. Vi 
skal teste nye typer af aktiviteter, nye forretningskoncepter, forenings- og kul-
turaktiviteter. Måske er noget af det bæredygtigt og kan løftes med ind i den 
kommende byudvikling?

ANBEFALING #4: HAV TID TIL AT LÆRE (RÆKKEFØLGEANBEFALINGEN)

Ofte sættes midlertidige aktiviteter i gang, når det er politisk besluttet at by-
udvikle et område. I de bedste tilfælde tænkes kunst og kultur ind tidligt i 
processen, der hvor det faktisk er muligt at handle på baggrund af den viden, 
som opbygges. I de mindst perspektivrige eksempler kommer de midlertidige 
aktiviteter først på banen, når rammerne er lagt fast for byudviklingen. I de 
tilfælde kan erfaringerne kun have overfladisk betydning for områdets udvik-
ling. Vi skal derfor være meget opmærksomme på tid og rækkefølge.
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Herning Kommune har gennem 
projektet Herning C arbejdet på at 
styre den centrale bymidte bl.a. med 
ny belægning.
Foto: Herning Kommune



47ANBEFALING #5: ACCEPTER AT DER ER BALLADE (RUMMELIGHEDSANBEFALINGEN)

Ingen læring uden indre og ydre kamp. Trækkes kunsten og kulturen ind i 
byudviklingen, og gives den plads til at udfolde sig, vil der også opstå ballade. 
Men det er i sammenstødene vi bliver klogere, fordi vores vanetænkning ud-
fordres. Det er altid nemmere at gøre, som vi plejer, men det giver ikke bedre 
byer eller mere interessant kunst og kultur.

ANBEFALING #6: TAG DET MIDLERTIDIGE LIGESÅ SERIØST SOM DET PERMANENTE 
(OMHYGGELIGHEDSANBEFALINGEN)

Vi skal være ambitiøse, når vi laver midlertidige projekter. Et midlertidigt pro-
jekt er ikke en dårligere og billigere udgave af et permanent projekt. Det kan 
selvfølgelig være i orden at sætte et par plantekasser op for at se, hvad der sker. 
Men vil vi gerne lære noget, og vil vi gerne udvikle stedet, må vi tage midler-
tidigheden seriøst. Det kræver tid og omhu at gøre det godt, og ofte er der tale 
om helt nye kompetencer, som vi skal have opbygget. Det skal jo ikke alene 
være et godt kunstværk, men også indgå i en læringsproces. Og det samme 
gælder kulturaktører, arkitekter og planlæggere. Alle skal kunne række udover 
deres egen faglighed. Det kan vi ikke bare gøre med højre hånd. Det skal gøres 
omhyggeligt, og det skal læres. Og det er det, Urban Lab har handlet om.



48 Som led i Urban Lab skabte otte midtjyske kommuner hver et kunstnerisk 
nedslag. Nedslagene har fungeret som et eksperimentarium, hvor de mange 
muligheder for at koble kunst og kultur med byudvikling er blevet afprøvet. 
I de følgende tekster er det muligt at fordybe sig i de kunstneriske nedslag og 
læse om, hvordan de ligger i forlængelse af eller videreudvikler hver bys tra-
dition for at kombinere kunst, kultur og byudvikling. Projekterne beskrives i 
vilkårlig rækkefølge.

HOLSTEBRO – RAZZLE DAZZLE

Holstebro er blandt pionererne i forhold til at koble kunst, kultur og byudvik-
ling. Helt tilbage i 1960’erne insisterede borgmester Kaj K. Nielsen på at købe 
kunst for at sætte byen på landkortet og tiltrække borgere. Det mest spekta-
kulære indkøb var Giacomettis ”Kvinde på kærre”, der blev købt i 1965 for 
210.000 kr. Et indkøb, der vakte opsigt og også kritik. Hun var ifølge flere bor-
gere både dyr og mager. Det store fokus på kultur og ønsket om at tænke det 
sammen med byens udvikling har dog levet videre i Holstebro, som har en 
stolt og meget synlig tradition for kunst i byens rum. Det lokale egnsteater, 
Odin Teatret, har tillige været en drivende kraft i at få kunst og kultur ud i 
byens rum.

I dag er denne tradition ved at blive omfortolket. Det sker på den store slag-
terigrund midt i Holstebro, hvor de efterladte bygninger fra Danish Crowns 
nedlagte svineslagteri indtil for nylig har stået tomme. I dag er størstedelen 
blevet revet ned, mens en række centrale bygninger står tilbage og langsomt er 
ved at blive fyldt med nyt liv. Kunstnere, skatere og byhaver udfylder de ellers 
tomme lokaler og byrum, og der arrangeres fester og rundvisninger, som invi-
terer resten af byen ind i et område, der indtil for nylig var lukket land.

URBAN LABS 
KUNSTNERISKE NEDSLAG
Søren Møller Christensen, etnolog, partner i Carlberg Christensen 



Kunstinstallationen ”Dazzel Bridge” 
på Slagterigrunden i Holstebro.  
Værket er skabt af kuntnergruppen 
Jens og Morten.
Foto: Urban Lab



50 Som en del af udviklingen af slagterigrunden har Urban Lab støttet en kunst-
nerisk udsmykning af den tidligere ”Skoldebroen”, som tusindvis af grise igen-
nem årene har passeret på vej ind for at blive slagtet. Kunstnerduoen Jens og 
Morten har fået til opgave at stå for udsmykningen, og deres værk har titlen 
”Dazzle Bridge”. Titlen henviser til camouflageteknikken razzle dazzle, der 
blev brugt på skibe under første verdenskrig. Tanken var ikke at skjule skibet, 
men at bruge avancerede mønstre til at forvirre fjenden og forskyde fornem-
melsen af afstand, og på den måde undgå at blive ramt af fjenden. Ved at be-
male skoldebroen i et razzle dazzle camouflagemønster har kunstnerne ønsket 
at lave en symbolsk camouflering af skoldebroen, der kunne skabe debat om de 
skulpturelle og arkitektoniske kvaliteter og værdier på slagterigrunden. 

Som det var tilfældet i 1960erne, da Holstebro Kommune købte Giacomettis 
statue, vækker de nye tiltag debat, og byrådet har været splittet i diskussionen 
om kultur som ”driver” i udviklingen af slagterigrunden. På trods af kunstner-
nes håb om at kunne bevare Skoldebroen er den i dag revet ned, mens selve 
visionen om at bruge en række bevarede slagteribygninger til kulturelle akti-
viteter består. I forlængelse heraf giver historien fra Holstebro anledning til at 
overveje, hvordan kunsten, kulturen og midlertidigheden bedst kan fungere 
i et krydsfelt, hvor der ofte – og måske helst – vil være uenighed. Ofte måles 
godt arbejde i en kommunal forvaltning på, at der ikke har været politisk dis-
kussion og uenighed. Gælder det også her? Eller har vi været uambitiøse, hvis 
der er enighed og fuld opbakning?

VIBORG – GRAFISK FORTÆLING OM VIBORG BANEBY

Viborg har en lang historie som administrationscenter, garnisonsby og hjemby 
for embedsstanden. Indtil for nylig har kunst- og kulturlivet været drevet frem 
af de klassiske kulturinstitutioner i form af bl.a. teater, museer, foreninger og 
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Udsnit af grafisk fortælling på 
industrifacade, som skildre visionen 
for byomdannelsesområdet Viborg 
Baneby, Fortællingen er skabt af de 
nyuddannede grafiske fortællere 
Simone Büchert, Sofie Louise Dam og 
Eyði av Hamri.
Foto: Urban Lab



52 særligt logerne i byen. Kunst og kultur har i mange år stået stærkt i Viborg, 
mens den mere eksperimenterende sammenkobling af kunst, kultur og byud-
vikling er relativt ny i Viborg og for alvor startede med udvikling af det tidlige-
re industriområde Viborg Baneby.

Urban Lab er i Viborg en del af udviklingsprocessen for netop Viborg Baneby. 
Det tidligere industriområde er ved at blive udviklet til en blandet bydel med 
institutioner, erhverv og boliger. Kunst og kultur har fra starten været ind-
tænkt i udviklingsprocessen. Skatere er blevet inviteret indenfor i en gammel 
Vestas-hal. Den lokale teatergruppe Carte Blanche har lavet vandringer i om-
rådet, og Urban Lab har finansieret et gavlmaleri, som eleverne fra den lokale 
medieskole har lavet. 

Intentionen med at inkludere kunst og kultur i byudviklingen har været dob-
belt. For det første har man villet tiltrække opmærksomhed og dermed inve-
steringer til byudviklingsområdet. For det andet har man villet bruge kunsten 
og dialogen til sammen med borgere og brugere at blive klogere på områdets 
potentiale.

Det kunstneriske nedslag i Urban Lab kom til, da udviklingsprojektet var godt 
i gang. Der var derfor ikke så meget brug for at sætte mere skub i udviklingen, 
og fokus blev i stedet at skabe et projekt, der kunne være med til at fastholde 
visionen og fortællingen om banebyen og dens særlige DNA. Konkret har Vi-
borg Kommune i samarbejde med tre afgangselever fra Grafisk Fortælling på 
Viborg Animationsskole opført et stort kunstnerisk murmaleri, som under-
støtter fortællingen om Viborg Baneby. Murmaleriet formidler historien om 
banebyens identitet og de drømme, som var tilstede, da byomdannelsen blev 
igangsat. Formålet med murmaleriet har været at undersøge, hvordan visu-
alisering kan understøtte og fremme byudviklingsprojektet i Viborg Baneby, 



53og vise hvordan animationsmiljøet, som er et stærkt kendetegn og flagskib i 
Viborg Kommune, kan inddrages i byens udvikling.

Et særligt interessant aspekt ved udviklingen af Viborg Baneby er, at de er lyk-
kedes med at fastholde og videreudvikle en række af de midlertidige aktivite-
ter. Skaterne startede i en hal, som Vestas tidligere havde brugt. Den hal blev 
revet ned, men i et samarbejde mellem skaterne og kommunen har skaterne 
nu fået en permanent hal i form af GAME Viborg. Historien om Viborg giver 
derfor anledning til at overveje, om den store frygt for at det midlertidige skal 
gro fast er berettiget? Kan foreninger, institutioner og kulturforvaltninger ikke 
se midlertidigheden som et eksperimentarium, hvor nye kulturelle aktiviteter 
kan testes? Og hvor de mest levedygtige resultater kan overleve?

HORSENS – VEJEN IND, ER VEJEN UD

Koblingen mellem kultur, kunst og byudvikling er i Horsens uløseligt koblet 
til bybranding. I 1990’erne blev det besluttet, at der skulle ændres radikalt ved 
byens image. Horsens skulle ikke længere ses som en kriminel fængselsby, men 
som en kulturby, og forandringen skulle ske gennem en ambitiøs satsning på 
kultur. For Horsens nyere historie var dette arbejde med at omdefinere byen 
skelsættende, og Horsens har i en årrække været den absolut dominerende 
reference, når andre byer talte om image, bybranding, og om hvordan kultur 
kan være med til at løfte deres by.

Konkret indgik kommunen i partnerskab med private aktører, som arrangere-
de koncerter, mens kommunen bidrog med en lang række praktiske opgaver 
og indgik i et tæt samarbejde med borgere, der hjalp til som frivillige. Samtidig 
blev kulturområdet omstruktureret og blev til en kultur- og eventafdeling, som 



Udsnit af kunstinstallationen ”Vejen 
ind, er vejen ud” – en midlertidig 
spiralformet labyrint ved FÆNGSLET 
i Horsens, skabt af kunstneren Jesper 
Dalgaard.
Foto: Hanne Nielsen



55selv producerer events bl.a. en årlig Middelalderfestival. Kultur- og eventaf-
delingen har også været initiativtagere til en pavillon kaldet ”Kuben”, der er 
placeret på gågaden. Kuben bliver på skift overtaget af byens kulturelle aktivi-
teter og foreninger, der bruger pavillonen som platform for at vise de kulturelle 
aktiviteter, som de kan tilbyde. På den måde ønsker kommunen at gøre det 
tydeligt, særligt overfor borgere, at Horsens er en kulturby, der rummer alle 
former for kultur fra det hverdagslige til det spektakulære. Koblingen af kultur 
og byudvikling giver sig i dag også udtryk i, at kulturafdelingen og den tekni-
ske afdeling har et fælles budget, som de hvert år kan bruge på midlertidige 
projekter, som de udfører i fællesskab. Eksempelvis har de testet nye aktiviteter 
og faciliteter på gågaden, som i de kommende år skal omlægges.

Det projekt, som Urban Lab har støttet, ligger i forlængelse af den mere eks-
perimenterende tilgang, som Horsens har haft i de seneste år. Projektet ligger 
ved det tidligere Horsens Statsfængsel, som lukkede i 2016 efter mere end 150 
år med fængselsdrift. I dag er bygningerne omdannet til en kulturinstitution 
under navnet FÆNGSLET.

FÆNGSLET er omkranset af en række grønne parkområder, der tidligere 
har fungeret som ”ingenmandsland” ved at adskille FÆNGSLET fra Horsens 
midtby. Kunstneren Jesper Dalgaard fik til opgave at indfri et stort ønske fra 
FÆNGSLET og Horsens Kommune om at få aktiveret de grønne områder og 
invitere byens borgere til at bruge området. Kunstneren har løst opgaven ved 
at etablere en storskala kunstinstallation udformet som to store spiralformede 
labyrinter, der snor sig rundt om eksisterende træer i parken. Installationen 
placerer sig i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur, og skaber med dens lange 
gange et nyt og anderledes oplevelsesrum med mange facetter og funktioner. 
Spiralens lange gange pirrer nysgerrigheden og inviterer publikum indenfor 
for at gå på opdagelse i labyrintens univers.



56 Horsens Kommune er om nogen kendt for at koble byens udvikling med kul-
tur, hvilket særligt er sket gennem koncerter, som har tiltrukket sig national 
opmærksomhed. I dag suppleres strategien med et fokus på eksperimenter 
i byrum og kunstneriske installationer, som skal påvirke borgernes mentale 
landkort. På den måde illustrerer Horsens spændet i koblingen mellem kunst, 
kultur og by. Fra 1990’ernes og 00’ernes fokus på image og branding, der i høj 
grad var henvendt til omverdenen, til i dag, hvor fokus også er vendt indad 
mod borgernes hverdagsliv.

AARHUS – DOBBELT FOKUS

I Aarhus har koblingen af kultur, kunst og byrum en lang historie, startende 
med Landsudstillingen i 1909, over markante ændringer i byen, som eksem-
pelvis rømning af det centrale kaserneareal i 1969 og efterfølgende opførelse af 
Musikhus og Musikhuspark samme sted. Sideløbende hermed er kultur, kunst 
og byrum blevet koblet i aktiviteter, som har fundet sted omkring festugen, 
kaospiloterne og i miljøerne omkring nogle af de brugerdrevne kulturhuse. 
Med events, kulturbegivenheder og aktioner satte de gennem kultur fokus på 
byens udvikling. En mere strategisk og frem for alt kommunalt drevet kobling 
kommer for alvor på dagsordenen i forbindelse med de sidste 10-15 års store 
byudviklingsprojekter som Aarhus Ø og særligt Godsbaneområdet. 

Godsbaneområdet rummer en speciel og lærerig historie. Området var det 
første sted i Aarhus, hvor der blev sat fokus på at bruge midlertidige aktivite-
ter til kulturel bymodning af et tidligere industriområde. Der blev fra starten 
spillet med åbne kort, og alle aktører blev gjort opmærksomme på, at de kun 
kunne være i området midlertidigt. I dag cirka 10 år efter at de midlertidige 
aktiviteter flyttede ind, er denne tilgang blevet revideret. Institut X, som har 
været den organisatoriske ramme om de midlertidige aktiviteter, har været så 
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Udsnit af lyskunstinstallationen 
”Dobbelt Fokus”, skabt af kunstneren 
Jakob Oredsson, der markerer stedet 
hvor stisystemet mellem midtbyen 
og Brabrand krydses af åen og tre 
jernbanebroer. 
Foto: Aarhus Kommune



58 stor en succes, at de nu tænkes ind i den kommende bydel. Som i Viborg, hvor 
det var skaterne man fandt plads til i den kommende bydel, har man i Aarhus 
haft blik for, at de midlertidige aktiviteter kan vokse sig bæredygtige og blive 
permanente.

Urban Labs kunstneriske nedslag i Aarhus er markant anderledes i forhold til 
aktiviteterne ved Godsbanen. Projektet ligger ved Brabrand Stien, som udgør 
en rekreativ forbindelseslinje og dagligt fungerer som cykelrute for hundredvis 
af cyklister til og fra bymidten. Midt på stien dannes et særligt knudepunkt, 
hvor stien forgrener sig og krydses af åen og tre jernbanebroer. Til dette sted 
har kunstneren Jakob Oredsson skabt værket ”Dobbelt fokus”, som skal mar-
kere det særlige sted og forandre et lidt utrygt ikke-sted til et trygt sted og 
knudepunkt. 

Værket består af et nordligt og sydligt element skabt af cirkulære akrylpla-
der med belysning indefra. Pladerne er sandblæst med en frostgradient, som 
bevæger sig fra tæt frostmættet til helt klar. Når man ser direkte gennem de 
cirkulære elementer i dagslys, ser man et sløret landskab, der gradvist bliver til 
et klart billede af omgivelserne. Det opleves som om landskabet bag objektet er 
ude af fokus, enten i centrum eller i periferien af cirklen. Når dagslyset svinder, 
aktiveres lyset og bliver synligt i pladerne, når det rammer de frostmættede 
områder.

Aarhus viser, hvordan koblingen mellem kunst, kultur og byudvikling kan 
spænde fra store strategiske satsninger, som ved Godsbanen, til små kunstne-
riske nålestik, som lysskulpturen ”Dobbelt fokus”. Begge typer af projekter har 
fokus på at bruge kunst og kultur til at udvikle et sted. Spændet fra de store 
strategiske satsninger til de mindre og kunstnerisk skarpe nålestik gør det in-
teressant at overveje, hvad der egentlig passer til et sted og dets problematik. 
Hvilke tiltag giver mening i den konkrete kontekst?
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Lyskunstinstallationen ”Dobbelt 
Fokus”, skabt af kunstneren Jakob 
Oredsson.
Foto: Aarhus Kommune



60 RANDERS - WATERMUSIC

Kulturlivet i Randers er koncentreret omkring de klassiske store institutioner: 
Randers EgnsTeater, Randers Kunstmuseum, Museum Østjylland, Randers 
Bibliotek, Randers Kammerorkester, Værket og det regionale spillested Tur-
binen. Disse modtager langt størstedelen af kulturbudgettet i kommunen, og 
for at sikre institutionernes kunstneriske og kulturelle autonomi lægger kom-
munen stor vægt på armslængdeprincippet. Når der skal gennemføres fælles 
projekter, hvor kultur og byudvikling kobles sammen, skal institutionerne der-
for kunne se en kunstnerisk idé i at indgå et samarbejde. Det har bl.a. været 
tilfældet med multikunstprojektet ”Watermusic”, som Urban Lab har støttet 
udviklingen af gennem afviklingen af et testprojekt.

Testprojektet af ”Watermusic” blev afviklet i september 2016 og forvandlede 
ligesom den endelige ”Watermusic” i 2017 industrihavnen til en spektakulær 
totaloplevelse. Med avanceret lys, lyd, visuelle projektioner og performance 
dannede havnens bygninger og vandspejl ramme om et musikdramatisk show, 
hvor flere hundrede medvirkende deltog i skabelsen. ”Watermusic” afviklin-
gerne fungerede samtidig som et kreativt og scenekunstnerisk redskab i arbej-
det med det kommunale byudviklingsprojekt ”Byen til vandet”, hvor industri-
havnen i Randers fremadrettet skal forbindes med byen.

”Watermusic” var en stor produktion udarbejdet i fællesskab mellem Randers 
Kommune og Randers EgnsTeater. Produktionen skulle åbne borgernes øjne 
for, at havnen i de kommende år står overfor en stor forandring. ”Watermusic” 
havde dog ikke sin primære begrundelse i, at det skulle bidrage til byudviklin-
gen. I denne insisteren på den kunstneriske kvalitet ligger måske en inspirati-
on til andre, som skal i gang med at koble kunst, kultur og byudvikling. Måske 
får alle parter mest ud af, at kunsten er mere end blot er redskab til at få gang 
i byudviklingens hjul?
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Testafvikling af ”Watermusic” på  
Randers Havn i 2016. Testen blev  
afviklet som forberedelse af det stor
skala performansshow ”Watermusic” 
2017, der blev afviklet som et fuld
måneprojekt i forbindelse med  
Aarhus Kulturhovedstad 2017.
Foto: Søren Pagter



62 Det storslåede musikdramatiske show er måske det mest spektakulære af de 
projekter, som har fået støtte fra Urban Lab. Det var en storslået event, som 
tiltrak sig hele byens opmærksomhed og fik introduceret et nyt blik på hav-
nen og dermed gødet jorden for en bred folkelig forståelse for, at området i de 
kommende år skal forandres. På baggrund af projektet kan det være værd at 
overveje, hvilken værdi vi får ud af store events? Hvordan griber vi bedst op-
mærksomheden, og hvordan får vi den omsat til en værdi for den ofte meget 
langstrakte byudvikling? 

FAVRSKOV (HAMMEL) – CYKELPARK I DOMMERPARKEN

Hammel er en klassisk mindre provinsby. Det offentlige kulturtilbud er kon-
centreret til biblioteker og dets tilbud. Derudover er der er rigt foreningsliv, 
hvor særligt idræt står stærkt. Traditionelt har kunst, kultur og byudvikling da 
heller ikke været tænkt sammen i Favrskov Kommune, men med det nyeste 
store byudviklingsprojekt har det været oplagt at tænke utraditionelt.

Det nye byudviklingsområde skal anlægges i et centralt beliggende, men ned-
slidt erhvervsområde i Hammel, som skal omdannes til en ny bydel med bo-
liger og bypark. I erhvervsområdet har et stort slagteri og senere pålægsfabrik 
været en markant virksomhed. Favrskov Kommune opkøbte kort efter kom-
munesammenlægningen slagteriet og flere erhvervsejendomme i området 
med henblik på at omdanne området til en ny bydel med boliger. Den nye 
bydel har fået navnet ”Dommerparken” med henvisning til en fredet dommer-
gård, der ligger lige nord for området.
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Pumptrack cykelbane anlagt i  
byudviklingsområdet ”Dommer
parken” i Hammel. 
Foto: Favrskov Kommune



64 Det nedslidte erhvervsområde var stort set ukendt for borgerne i Hammel. 
På den baggrund opstod ideen om at etablere midlertidige aktiviteter ind i 
området, som skulle give borgerne en anledning til at bevæge sig ind i det 
tidligere aflukkede område. Som de første nye brugere i området indrettede 
Favrskov Ungdomsskole sig med klatring og skateraktiviteter i slagteriets gam-
le frysehus. Ungdomsskolen har ambitioner om at udvide med en boldspilhal 
i Frysehuset.

Næste skridt fandt sted i samarbejde med Urban Lab. I første omgang indgik 
Favrskov Kommune i dialog med kunstneren Morten Stræde, der udarbejde-
de et skitseforslag til et kunstneriske nedslag i området. Nedslaget, der ikke 
mødte politisk opbakning, bestod i delvist at bevare nogle af de markante byg-
ningsstrukturer i området, fremhæve dem ved at male dem røde og markere 
indgangene til området med røde installationer og særlig belysning. Herefter 
blev det kunstneriske nedslag gentænkt og har fundet sin form i en midler-
tidig cykelpark, der er etableret centralt i området. Cykelparken består af en 
pumptrackbane, der er anlagt med frivillig hjælp fra Hammel Cykle Klub, og 
en asfaltplads, bemalet med et grafisk mønster, der inspirerer til leg og bevæ-
gelse. Det industrielle præg i området er bevaret i cykelparken ved at genbruge 
gittermaster til belysning og containere til depot og ophold. 

Forløbet i Hammel er interessant. Morten Strædes idé med at fremhæve en-
kelte bygningsstrukturer med rød farve kunne med sikkerhed have tiltrukket 
stor opmærksomhed, også langt uden for Hammel. Men er det et nederlag, at 
det projekt ikke lykkedes? Ikke nødvendigvis, for hvad er behovet i Hammel? 
Hvis ambitionen er at trække byens borgere ind i det før lukkede område, kan 
det faktisk være mere oplagt at gøre som Favrskov og bygge videre på de eksi-
sterende foreningers og institutioners aktiviteter.



65HERNING – FACADEINSTALLATION OG ULDJYDEN

Herning opbyggede i 2. halvdel af det 20. århundrede en identitet som kunst- 
og kulturby. I modsætning til mange andre byer, hvor kommunen har været 
primus motor, har store dele af kulturinvesteringerne i Herning været finansie-
ret af private mæcener – skjorteproducenterne, som har fokuseret på det lille 
byområde Birk, der ligger lige udenfor Herning. I Birk ligger således hele to 
kunstmuseer med kunst i verdensklasse, HEART og Carl-Henning Pedersen 
& Else Alfelts Museum.

Med skjorte- og mere generelt tekstilproducenternes krise i 80’erne og 90’erne 
trådte kommunen mere i karakter på kulturfronten. Hermed rykkedes både 
det geografiske fokus og målet med kunst og kultur i byen. Det geografiske 
fokus skiftede fra Birk til Herning bymidte, som Herning Kommune valgte at 
satse kraftigt på at løfte. Samtidig ændrede målet sig. Hvor skjortefabrikanter-
ne agerede som mæcen og gav kunstværker som kulturelle gaver til byen, age-
rer kommunen langt mere strategisk og kobler investeringer i kunst og kultur 
med de overordnede ambitioner om at udvikle Herning bymidte. Det tydelig-
ste eksempel på dette er kommunens beslutning om at flytte biblioteket ind på 
gågaden, hvor institutionen har til formål at tiltrække borgere til bymidten for 
at skabe mere byliv og styrke handelen.

Hernings projekt i Urban Lab ligger da også i bymidten. Mere præcist er det 
placeret i Bredgade Vest, der for nylig er blevet åbnet for biler efter at have væ-
ret en del af gågaderne i byen. Projektet er opstået efter gentagne henvendel-
ser fra en interessegruppe i gaden. Interessegruppens ambition for Bredgade 
Vest har været at tilføje gaden en helt særlig identitet gennem midlertidige in-
stallationer. Konkret skabte kunstnergruppen Jens og Morten en ny facade og 
byrumsinstallation foran et lukket pizzeria, og kunstnergruppen Bank & Rau 
skabte en række skulpturer, som med afsæt i ”Handel, historien og Herning” 
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”Uldjyden” en del af den midler
tidige skulpturklynge der blev opstillet 
i Bredgade Vest i Herning i 2016. 
Skulpturerne, der er skabt at kunstner
gruppen Bank og Rau, refererer tilbage 
til de omrejsende hosekræmmere der 
dannede grundlag for tekstilindustrien 
i Herning. 
Foto: Herning Kommune



67kredser om temaet ”Uldjyden”. Skulpturerne refererer til den lokale handels-
historie, hvor omrejsende hosekræmmere med salg af hjemmelavet linned og 
uldtekstiler, dannede grundlag for nutidens tekstilindustri i Herning og om-
egn. Både facadeinstallationen og de skulpturelle figurer skabte små oaser som 
indbød til leg og ophold for både børn og voksne i gadeforløbet. Installationen 
blev opstillet i Bredgade Vest i juni 2015, og skulpturerne blev opsat i marts 
2016.

Projektet har vakt debat i Herning. Mens den nye facade og byrumsinstallation 
foran det lukkede pizzeria vakte glæde, har skulpturerne fået en mere blandet 
modtagelse. De adskiller sig da også fra mere traditionelle ikke-midlertidige 
kunstværker. At kunst skaber debat er ikke nødvendigvis forkert, men erfarin-
gerne fra Herning peger måske på, at vi skal være gode til at sikre os, at vi får 
lavet en ambitiøs og modig rammesætning, og at vi får forventningsafstemt, 
før de kunstneriske og kulturelle aktiviteter sættes i gang.
 

SILKEBORG – TONER I TORVEDYBET

Silkeborg har som mange andre byer et rigt kulturliv koncentreret omkring 
de klassiske kulturinstitutioner i form af teater, museer, spillesteder og tillige 
en række festivaler såsom den årlige jazzfestival ”Riverboat”. I de seneste år 
har kommunen indskrevet i deres aftaler med kulturinstitutionerne, at de skal 
bidrage med aktiviteter i byens rum. Det primære argument herfor er, at kom-
munen gerne vil styrke bylivet og særligt sikre, at livet i bymidten har flere ben 
at stå på end handelen.  

Urban Labs projekt i Silkeborg havde da også torvet i Silkeborg som scene. 
Torvet har i 2016 og 2017 været centrum for et større udviklingsprojekt, hvor 
en renovering af torvets gulv er sket sideløbende med etablering af en ny un-
derjordisk parkeringskælder. Torvet i Silkeborg er byens hjerte, og byggepro-



68 cessen har da også vakt store følelser og været hård for en række af de er-
hvervsdrivende. Da parkeringskælderen var klar til at blive overdækket, og 
torvet derfor kunne begynde at blive genopbygget, markeredes dagen derfor 
med en særlig koncert, hvor byggepladsen omkring den underjordiske par-
keringskælder dannede ramme for en unik lyttekoncert. Byggepladsen blev 
for en stund omdannet til en skjult megascene i dybet, hvorfra operasangeren 
Andrea Pellegrini, ensemblet Lydenskab og det nordiske orkester Sorten Muld 
gav en helt særlig koncert – en lyttekoncert, som kun kunne høres, og ikke ses.
Lyttekoncerten ”Toner fra Torvedybet” var en enestående mulighed for at ud-
nytte parkeringskælderbyggepladsen på Torvet til, i sin aktuelle udformning 
som byggeplads, at give byens borgere en kunstnerisk oplevelse af høj kunstne-
risk kvalitet – i et nyt format. ”Toner fra Torvedybet” har samtidig været med 
til at skabe en positiv fortælling om et omstridt torveprojekt, og ikke mindst 
markere overgangen fra det gamle til det nye. Kunstprojektet var også med til 
at rammesætte forventningerne til det kommende torv og en ny tid, hvor kul-
turelle nedslag er en markant del af bylivet i Silkeborg.

I de seneste år har man i Silkeborg søgt at højne den kulturelle kvalitet i det, 
man støtter og igangsætter. Det er det kunstneriske nedslag et eksempel på, 
og det er som tidligere nævnt værd at overveje, om koblingen mellem kunst, 
kultur og byudvikling måske er ved at finde en form, hvor paller og byhaver 
suppleres med oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet.
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”Toner fra torvedybet” en lyttekoncert, 
som blev afviklet i forbindelse med ud
gravningen af Silkeborgs centrale torv. 
Koncerten blev skabt af operasanger 
Andrea Pellegrini, ensemblet Lyden
skab og orkesteret Sorten Muld.
Foto: Preben Stentoft



”Watermusic” var et storstilet  
performansshow, som blev produceret 
af Randers EgnsTeater og afviklet på 
Randers Havn i 2017. Afviklingen 
fungerede som at selvstændigt kunst
projekt der samtidig understøttede 
Randers Kommunes byudviklings
projekt ”Byen til vandet”.
Foto: Søren Pagter



71Da Urban Lab startede var det med en tåget ide om, at et samarbejde mellem 
byplanafdelinger, kulturafdelinger og kunstnere kunne være frugtbart. Uden 
helt at vide hvorfor eller hvordan var der en ide om, at de forskellige faglig-
heder kunne inspirere hinanden. Måske endda udvikle en fælles faglighed, en 
”bylivsfaglighed”. En faglighed, hvor man både forstår betydningen af det fysi-
ske byrum og opfattelse af det mentale byrum. Hvor man forstår et steds iden-
titet, både som det bygningerne skaber, og den historie et sted altid rummer. 
Hvor man mestrer de mangeårige processer, som byudvikling også er, og kan 
håndtere de mange aktører, der kommer på banen, for eksempel i udviklin-
gen af detailhandelen. Hvor man forstår at bruge midlertidighed, kunstneriske 
nedslag og borgerinddragelse i den langsigtede strategiske udvikling. Og hvor 
man har fuldstændig styr på lyd og lys og dets stoflige og taktile betydning for 
sansningen af byrummet.

Efter fire års samarbejde har Urban Labs ambitioner udviklet sig. Vi er blevet 
klar over, at det netop er i sammenstødet mellem faglighederne, at udviklingen 
opstår. Der er ikke brug for en ny faglighed, men for at byplanlæggere, medar-
bejdere i kulturafdelinger, etnografer, detailhandlende, investorer, politikere, 
billedkunstnere, lydkunstnere, forfattere og helt almindelige borgere til stadig-
hed udfordrer hinanden. Det kan give besvær, bøvl og tænders gnidsel, når en 
anden faglighed kaster et kritisk blik på ens arbejde, men det er besværet værd.

Efter fire års indhentede og gode projekterfaringer har vi fået en dybere forstå-
else af byudvikling og skabelse af byliv. Men en konsekvens af denne forståelse 
er også, at vi har fået øje på nogle dybereliggende problematikker, som skal 
håndteres anderledes i fremtiden. De fire års indsats har gjort os bevidste om, 
at der er endnu mere vi ikke ved, end vi oprindeligt troede.

Vi er således i forbindelse med projektet blevet klar over, at det langt fra kun er 
byplanlæggere og medarbejdere i kulturafdelinger, der bestemmer, når fremti-

ERFARINGER OG PERSPEKTIVER 
PÅ FREMTIDEN
Ole Wolf, styregruppeformand for Urban Lab projektet



72 dens byer og byliv skabes. Investorer, developere og byggesektoren har et stort 
ord at skulle have sagt. De arbejder under den ramme, at projekterne kun bli-
ver virkeliggjort, hvis det enkelte hus imponerer allerede på skitseplan. Og de 
har langt fra altid tid til at opsøge daglange konferencer i krydsfeltet mellem 
kultur- og byplanlægning. Det gør det svært at udvikle en fælles faglig forstå-
else.

Politikere har også et stort ord at skulle have sagt, sådan må det i sagens natur 
være i et demokrati. På bylivsområdet er samarbejdet mellem politikere og 
embedsmænd på en gang sjældent vellykket og konfliktfyldt. Byrådspolitikere 
og embedsværket deler i høj grad den fælles vision om byer, der emmer af liv 
og aktiviteter. Det er en privilegeret situation, at man er enige om visionen; det 
er ikke tilfældet i alle dele af den offentlige sektor. At forskellen i tidshorisont 
omvendt kan give anledning til konflikter er velkendt. Embedsmændene synes 
politikerne presser på for hurtige løsninger på bekostning af kvaliteten, mens 
politikerne omvendt kan blive frustrerede, når projekter går i stå i månedsvis i 
noget, der ligner bureaukratisk smøleri.

Men ud over disse velkendte problemer stiller samspillet mellem den private 
sektor, politikerne og embedsværket i disse år også helt nye krav. Politikerne 
har en berettiget forventning om, at udvikling af nye byområder sker dialog-
baseret. Der skal samarbejdes med de investorer, der er klar til at sætte penge 
på spil i storstilede projekter. De tider, hvor man bare kunne sidde på forvalt-
ningen og udstikke direktiver gennem lokalplaner er endegyldigt forbi. Men 
det rejser nye krav til forvaltningerne, som man ikke nødvendigvis er klar til 
at håndtere. Man skal kunne forstå bygherrer, investorer og developeres vilkår 
godt nok til at vide, hvornår der skal stilles krav, og hvornår man omvendt skal 
respektere, at kommunernes æstetiske visioner om byliv truer økonomien i et 
ellers godt projekt.



Der er med andre ord brug for et langt tættere samspil mellem politikere, em-
bedsmænd og byggesektoren end i dag. Men det er ikke let, hvis ikke kommu-
nerne samarbejder over kommunegrænsen. I byggesektoren er mange virk-
somheder blevet landsdækkende, og de er interesserede i at bygge overalt i 
landet. Tidligere kunne man måske have et tæt dialogbaseret samarbejde mel-
lem kommunen og de lokale investorer. Man kunne skabe et samarbejde, hvor 
man gradvist kunne pejle sig ind på en fælles forståelse af, hvilken byudvikling 
man ønsker. Men hvordan skal man gøre det, når investoren til det næste pro-
jekt måske sidder i den anden ende af landet?

I det hele taget er der en række projekter, som man må se i øjnene bedst bliver 
løftet, hvis kommuner samarbejder og samtidig inddrager andre, såsom fonde 
eller investorer. 

For eksempel er det ofte en kilde til kommunal frustration, at der kan være 
meget langt fra arkitektkonkurrencens besnærende tegninger af byliv til den 
konkrete håndværksmæssige udformning af de pladser, arkitektkonkurrencen 
vedrører. Hvordan gør man det nemmere at bedømme, om de indsendte for-
slag er i stand til at levere det, dommerkomiteen drømmer om? 

Og hvordan får man skabt liv og identitet, når en hel ny bydel skal opføres på 
en bar mark? Eller hvordan får man koblet kunst og håndteringen af de store 
mængder regnvand, som klimaforandringerne vil skabe?

Et andet område, hvor vi i kommunerne er udfordrede, er i forbindelse med 
at få et langsigtet udbytte af midlertidige projekter. Mange danske byer er nået 
langt de sidste fem år, når det gælder spændende og borgerinddragende mid-
lertidige projekter. Men hvordan omsætter man erfaringerne fra midlertidige 
projekter, når de langsigtede strategiske projekter skal skabes? Hvordan holder 



74 man fast i intentionerne i projekter, der nogle gange tager ikke blot år men 
årtier?

Man må heller ikke glemme betydningen af godt håndværk. Lyssætning, ek-
koet i et byrum, betydningen af vindforholdene, materialevalget. På alle disse 
områder stiller ønsket om byliv og gode byrum krav om større viden.

Der er med andre ord stadig meget, vi ikke ved. At være klar over det og ydmy-
ge omkring det er et godt grundlag for, at vi kan blive ved med at udvikle os…
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