
Byens dynamik og det 
umuliges kunst



• Det ’bypolitiske’ paradigme
– Vækst, velfærd og ...

• Politisk urbanitet
– Hverdagsliv
– Reclaiming urbanity:Groth/Corijn, Doron, 

Christiaanse



Det ’bypolitiske’ paradigme - 
det muliges teknik



Det økonomiske 
opråb

• Krise (‘ødelagt’ industriby)
– Borgerflugt
– Jobflugt
– Arbejdsløshed
– Udtømte erhvervsområder

• Kontekst for reaktion
– International bykonkurrence
– Presset velfærdsstat



Vækst!

• Viden: Erhvervsklima
– Infrastruktur
– Kontordomiciler
– Kompetent arbejdsstyrke



Vækst!

• Kreativitet: Menneskeklima
– Arkitektur
– Byliv og oplevelser
– Mangfoldighed
– Deregulering (udnyttelse af 

udtømte erhvervsområder)



Det sociale 
opråb

• Ghetto!
– Vestegnsborgmestre
– Lokaliseret marginalisering

• Policy-kontekst
– Sanering
– Fornyelse



Velfærd

• Forbedring af 
boligmasse/fysisk miljø

• Lokal deltagelse
• Integration og 

beskæftigelse



Vækst-velfærd 
Omdannelse-forbedring

• Rækkefølgeplan
• Områdefornyelser



Kritik: 
Velfærd eller vækst
• Forskellige projekter
• Ingen artikulering mellem 

projekter og niveauer
• Ministerielt forankret 

modsætning (Andersen & 
Pløger)



Kritik: Velfærd, 
vækst og ... ?
• Forening heraf som målsætning?
• Forening heraf som ’urban- 

ontologisk’ udgangspunkt?

• Hvad er definitionen af byen heri?
• Hvad er definitionen af politik?



‘Bypolitik’ - det 
muliges teknik
• Byforvaltning – det muliges 

teknik
• Afgrænsning og definering 

af det ‘bypolitiske’ felt



Politisk urbanitet og det 
umuliges kunst



Hverdagsliv - mellem 
vækst og velfærd
• Hverdagsrutiner
• Grundejerforeninger
• Urbane bevægelser
• Kreative iværksættere

• Udlevelse af projekter i byens 
mulighedsfelt

• Vækst eller velfærd?



Vækst, velfærd 
og hverdagsliv
• Civilsamfund
• Livsfilosofi
• Social kapital
• Livsverden
• ‘Surrealitet’
• Hverdagsliv



Hverdagslivet i 
byen
• Kirsten Simonsen
• Lars Hulgård
• Bolette M. 

Christensen
• John Andersen



Hverdagslivets 
politiske artikulering

• Udlevelse af projekter i 
byens mulighedsfelt

• Projekter
• Praksisser
• Steder



“Reclaiming urbanity” 
Groth og Corijn

• Praktiske og diskursive 
vilkår for forhandling, 
realisering og udlevelse

• Svagt og stærkt 
definerede steder



• Entrepreneurialistisk by
– Ny damp på de økonomiske kedler
– Policy udviklet af sluttet kreds

• Homogenisering af byen: Byliv
– Forbrug
– Æstetik

• Homogenisering af byen: Politik
– Ej friktion
– Ej kompleksitet
– Ej relationalitet

Urbanitet på flaske



• Midlertidige brakarealer
– Tidligere funktion ophørt
– Endnu uplanlagt
– Rumligt svage
– Ubestemte
– Semantisk tomhed

De nye arenaer



De nye arenaer 
Taktisk

• Mulighed for gentilegnelse
• Muligheder for nye praksisser



De nye arenaer 
Strategisk

• Ej fastlagte
• Derfor genstand for kampe
• Spejl for generel byudvikling



En ny urbanitet 
Bylivet

• Möglichkeitsinn
– ‘Udefinering’

• Levet og mangfoldig
– Åbenhed mht. samtilstedeværelse
– Åbnende over for levende og 

mangfoldige udviklingsvisioner
• Politisering



En ny urbanitet 
“Det politiske”
• Urbane meningers 

konfrontation
• Forskellige projekters 

forestillinger
• Vigtig artikulering af værdier, 

identiteter og systemer



En ny urbanitet 
“Det politiske”
• Ophævelse af dualisme
• Redefinition af proces

– Kompleks
– Inddragende
– Forskelsartikulerende

• Implicit demokratiserende



Planlæggerens blinde 
punkter (Doron)
• ”Ødemark”, ”ingenmandsland”, 

”tomrum”
• Hvide felter på kortet
• Overser fordrejende og levede 

praksisser



‘Uorden’ vs ‘anden 
orden’
• Ikke ’uorden’ men ‘anden orden’
• Fravær af planlæggersubjekt
• Epistemologisk kritik (de Certeau)



Arkitektens blinde 
punkter (Christiaanse)
• Har fået øje på nye former for byliv i 

”waiting lands”
• Plæderer for nye og åbne, gradvise 

udviklingsprocesser
• ... men ”ignorerer egne opdagelser” 

(Doron)



Den urbane 
kontekst?
• Reducerer urban fordrejnings- 

proces til arkitektonisk strategi
• Bygninger uden program... uden for 

urban kontekst



Den urbane 
kontekst

• “Hot spots”
• “Soft spots”

• Vilkår for forhandling, 
realisering og 
udlevelse



Tidsmæssig 
dynamik
• Midlertidige 

brakarealer
• Midlertidig 

anvendelse
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