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Det er mig en meget stor glæde på vegne af Center for 

Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium at 

kunne byde velkommen til så stor en forsamling fra 

kommuner, arkitektfirmaer, rådgivere, uddannelses- og 

forskningsinstitutioner fra hele det ganske, danske land.  

Även Malmø Kommun er repræsenteret. Alt iberegnet 

skulle vi være ca. 170 mennesker her i auditoriet. Vi 

arrangører er begejstrede og beærede over, at så mange 

har fundet det vigtigt og relevant at bruge en dag på 

denne konference om ’ByNatur. Byforskning uden 

grænser’, altså uden grænser til naturbegrebet.  Særligt 

velkomne er selvsagt vore forelæsere, Hans Fink, docent 

ved Aarhus Universitet, Stig Lennart Andersson, professor 

ved KU og indehaver af SLA-arkitekter og så vore egne fra 

Center for Strategisk Byforskning lektorerne Tom Nielsen 

og Boris Brorman Jensen, adjunkt Stefan Darlan Boris og 

forskningsadjunkt  Thomas Juel Clemmensen og vore to 

forskerstuderende Marie Markman og Martin Odgaard, alle 

her fra Arkitektskolen Aarhus. Lektor Anne Gravsholt 

Busck fra KU er desværre blevet syg. De af jer, som er 

særligt interesserede i hendes forskning, må jeg henvise 

til to arbejdspapirer, som ligger på centrets hjemmeside 
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(www.byforskning.dk). Jeg hedder Niels Albertsen og er 

en af centerlederne i Center for Strategisk Byforskning.   

 

Konferencen i dag er den tredje konference henvendt til 

praktikere, vi afholder i CSB. I centret, som har eksisteret 

siden 2004 med stor støtte fra Realdania, indgår forskere 

fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet og 

Arkitektskolen Aarhus. Formidling af den viden, vi 

frembringer, til professionelle praktikere, som beskæftiger 

sig med vore byer og landskaber, er et vigtigt formål for 

centret, hvilket vi bl.a. tilstræber med 

praktikerkonferencerne, som der kommer flere af, og med 

publicering i professionstidsskrifter som Byplan og 

Byplannyt.  

 

Vi har i centret siden etableringen i 2004 med særlig 

interesse udforsket de ændringer af vore byer, der viser 

sig som svækkelse af grænserne mellem byer og 

landskaber. Fokus har været på de såkaldt bynære 

områder og de nye udfordringer, de stiller forskning og 

fagligheder over for. Det tema har vi kaldt spørgsmålet 

om den grænseløse by: der findes ikke klare og skarpe 

grænser mellem byer og landskaber længere, heller ikke 

mellem byer og byer. Når Grenå indretter sit bycenter 

efter at det skal være attraktivt som boligområde for 

Aarhus, hvor lagt strækker Aarhus og Grenå sig så? Langt 

ud over kommunegrænsen i hvert fald. Set i dette lys har 

http://www.byforskning.dk/
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Danmark forvandlet sig fra at være ’et lille land’ til at 

være ”én stor by – ganske vist en åben by med 

vidtstrakte grønne områder mellem tætbebyggelserne, 

men alligevel ét byområde, bundet sammen af hurtig 

kommunikation og nært arbejdsfællesskab og befolket af 

mennesker, som uanset erhverv lever og tænker 

bymæssigt”, som Knud Bidstrup forudsagde det i 1963 

(Bidstrup 1963, 149). Det vi sætter på dagsordenen i dag 

er følgende spørgsmål: kan det tænkes, at svækkelsen af 

dualismen by|land(skab) modsvares af en svækkelse af 

en mere generel dualistisk tanke- og handleform, nemlig 

den, at by og natur, i sidste instans menneske og natur, 

er radikalt forskellige størrelser. Over for den 

menneskeskabte by står ifølge denne tankegang så den 

naturskabte natur. Overfor den naturlige natur den 

kulturlige kunstighed. Som den tyske filosof Peter 

Sloterdijk har formuleret det: 

 

”Byer er steder med en verdenshistorisk patos. Byen var 

vores væddemål om, at mennesker er i stand til besejre 

naturen og gøre den til den ydre natur, til naturen foran 

byportene. Verdens hovedstæder er de monumentale 

beviser på kulturens sejrsvilje og naturens passivitet. 

Den, der siger by, mener kunstighedens triumf”.    

(Citeret i Flusser 1992, 59).  
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Hvad denne dualistiske tankegang involverer er intet 

mindre end selve begrebet om modernitet og 

industrialisme. Hør her, hvad den stærkt højreorienterede, 

skarpsindige tyske retsfilosof og politiske tænker Carl 

Schmitt, som var dybt skeptisk over for den demokratiske 

samfundsorden, havde at sige om dette spørgsmål i et lille 

skrift fra 1923 om ’Romersk katolicisme og politisk form’: 

 

”Den nuværende epoke er på alle områder præget af en 

radikal dualisme […]. Dualismens almene grundlag er det 

naturbegreb, som i dag er blevet realiseret på jorden, som 

er forandret af teknik og industri. Naturen fremtræder nu 

som den absolutte modsætning til storbyernes mekaniske 

verden, hvor krystaller af sten, jern og glas er spredt ud 

over kloden som kolossale kuber. Antitesen til teknikkens 

rige er den vilde, uberørte og barbariske natur […]. Denne 

spaltning i arbejdets rationalistisk-gennemteknologiserede 

verden og en romantisk-uberørt natur er fuldstændig 

fremmed for den romersk-katolske naturopfattelse […] For 

dem er naturen ikke modsætningen til kunst og 

menneskeværk, heller ikke til forstand og følelse eller 

hjerte, tværtimod: menneskeligt arbejde og organisk 

vækst, natur og ratio er et . […] (D)e byer, der er bygget i 

denne ånd, fremtræder som produkter, der er vokset frem 

af naturen, de føjer sig ind i landskabet og er tro mod 

deres jord. Med deres særlige begreb om det ”urbane” har 

den en humanisme, som den moderne industribys 
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præcisionsmekanisme aldrig vil kunne opnå” (Schmitt 

2009: 90-91).  

 

At lignende dualistisk tænkning ikke har mistet sin kraft i 

dag, får man en fornemmelse af ved at konsultere den 

debat, der just nu foregår i landskabsarkitektfagets 

tidsskriftet Landskab (1/2012), med vores forelæser Stig 

Lennart Anderssons ’procesurbanisme’ som stridens 

omdrejningspunkt. I tilknytning hertil har en 

landskabsarkitekt over for mig fremført, at ”Vi har altså 

meget lidt natur i Danmark, det meste er 

kulturlandskaber: skove, enge, marsklandskaber, alt er 

præget af menneskers behandling på en eller anden 

måde. Vi har selvfølgelig naturlige elementer i byen, vand, 

luft, blæst, græs, træer, og landskaber af en eller anden 

art”, men ikke, må man forstå, naturlig natur. Her synes 

den naturskabte natur og den menneskeskabte kultur at 

stå lige så velbeholdent skarpt over for hinanden som Carl 

Schmitt mente, de gjorde i den industrielle modernitet i 

1920erne.  

 

Med overskriften ByNatur sætter vi i dag denne dualisme 

til diskussion, uden at vi, vil jeg mene, behøver at blive 

katolikker eller antidemokrater af den grund.  At vi 

rammer lige ned i en højaktuel faglig strid, det havde vi 

arrangører ikke lige set komme, men det gør jo ikke 

sagen selv mindre interessant. Vi sætter den til diskussion 
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på forskellig vis, gennem beretninger om 

forskningsbaseret undervisning om naturforhold i den 

østjyske millionby, gennem igangværende forskning om 

by og biodiversitet, gennem en kunstbaseret 

forskningstilgang til landskabet i byen, gennem 

’procesurbanistisk’ tænkning og praksis, og – ikke mindst 

– gennem en filosofisk eftertanke over naturbegrebet. Tak 

Hans, fordi du, straks jeg spurgte, sagde ja til at holde 

oplæg i dag. Ordet er dit – lige om et øjeblik.  
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