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Mere oM kunSten at gå på to Ben – 
køge kySt SoM ekSeMpel
kommentar
Af Jes Møller 
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I sidste nummer af Byplan har Dennis Lund (DL) 
skrevet en interessant leder om, hvor den fysi-
ske planlægning og byudviklingen bevæger sig 
hen i disse år. Med sædvanlig skarphed uddeles 
øretæver til højre og venstre, og nogle af dem er 
velanbragte: Mange planpublikationer fra kom-
muner, regioner og stat kritiseres fx med rette 
for at være præget af en del varm luft, newspeak 
og reklameslogans – snarere end gennemførlige 
realiteter.

Men undervejs i lederen løber kritikken lidt af 
med DL. Han udtrykker bl.a. mishag over for den 
tendens, at ”strategier i planlægningen de sene-
ste år har bevæget sig fra at være overvejende 
fysisk relaterede udsagn til nu i stadig højere grad 
at rumme fænomenologiske beskrivelsesformer 
…”, og at mange byudviklingsprojekter ”und-
drager sig eller i hvert fald supplerer den mere 
jordnære, konkrete planlægning med et fænome-
nologisk og narrativt udsagnskatalog i forsøg på 
at indkredse ’byens mening’”. Og lederen slutter 
med den tese, at ”fysikken ikke må drukne i snak”.

Man kunne med en vis ret vende hele denne kritik 
på hovedet og hævde, at byplanlægningens pro-
blem gennem mange år netop har været et meget 
ensidigt fysisk fokus. De store fysiske planer har 
ofte overset, at de berører mange mennesker, 
både de private investorer, der skal realisere pla-
nerne, og de beboere/borgere, som efterfølgende 

skal befolke og benytte de planlagte områder. 
Min påstand vil være, at mange danske byers 
mangel på byliv og bykvalitet i bredeste forstand 
skyldes for lidt ”italesættelse” (opmærksomhed, 
engagement, deltagelse, forpligtelse, ejerskab) 
snarere end for meget. De fysiske planer kan 
nemlig ikke realiseres og derefter fungere uden 
aktiv deltagelse fra byens borgere og interessen-
ter. Og denne skabelsesproces forudsætter natur-
ligvis italesættelse, både skriftligt og mundtligt, 
men milevidt fra den indholdsløse marketing, der 
desværre også præger billedet for tiden.

Peter Schultz Jørgensen har i Weekendavisen 
skildret byudviklingen gennem en smuk og meget 
præcis metafor for byen: Muslingen – den hårde 
skal uden om det bløde indre. Hans pointe er, at 
kun hvis begge dele fungerer, kommer der en rig-
tig by ud af det. Vi er simpelthen nødt til profes-
sionelt at interessere os både for ”det hårde” og 
”det bløde”, hvis vi vil skabe bedre byer i frem-
tiden. Charles Landry gør også udførligt rede for 
denne tankegang i den glimrende bog ”The Art of 
City Making”. Én af hans hovedteser er, at byud-
vikling er for vigtig en sag at overlade til arkitek-
ter – eller ingeniører eller økonomer for den sags 
skyld. Den kræver ægte tværfaglighed og mange 
samtidige perspektiver.

I Køge Kyst-projektet har vi i al beskedenhed lagt 
os nogle af disse tanker på sinde. Vi har derfor 
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udarbejdet en udviklingsplan, der både er me-
get fysisk og meget italesættende. Fortællingen 
handler om byudviklingen som proces – hvor-
dan skal det hele realiseres sammen med byens 
borgere og alle de nye, som kommer til? Og den 
handler om de strategier, der skal drive udviklin-
gen frem – udvikling af kulturlivet, opgradering 
af detailhandlen, en nyfortolkning af bæredygtig-
hedsbegrebet mv. 

Vi har som så mange andre byudviklingsprojekter 
iværksat en række midlertidige aktiviteter på de 

arealer, som på sigt skal omdannes fra havn til by. 
Men vi har som noget nyt indarbejdet midlertidig-
heden som en integreret del af vores udviklings-
strategi. Vi betragter Søndre Havn som et levende 
laboratorium, hvor der løbende indhøstes erfarin-
ger med, hvad der skal indbygges i den færdige 
by. Et par eksempler: Hvilke vandsportsaktiviteter 
er der grundlag for med udgangspunkt i tre eksi-
sterende maritime klubber, og hvilke fysiske ram-
mer kræver disse? Og hvordan fremmer vi på en 
interessant måde sundhedsmæssig bæredygtig-
hed gennem indretning af friarealerne?

Alt dette får mig til at konkludere, at det fysiske 
og det immaterielle ikke er i konflikt med hinan-
den, når vi taler byudvikling, men derimod hinan-
dens forudsætninger. Og italesættelse behøver 
på ingen måde at have noget med reklameslo-
gans at gøre. DL’s metafor om kunsten at gå på to 
ben kunne sådan set ikke passe bedre.

Spørgsmålet er bare, om ikke DL selv halter noget 
i sit ensidige fokus på det fysiske? 

Jes Møller er projektdirektør i Køge Kyst.
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    Den fysiske plan for Køge Kyst beskriver de overordnede rammer for byggeri, infrastruktur og byrum, og her er bl.a. arkitektonisk kvalitet, en gennemtænkt 

funktionsblanding og respektfuldt samspil med den historiske bykerne i højsædet. Køge skal vende ansigtet mod vandet, og de mange blå og grønne elementer 

– bl.a. en række almindinger, som bliver et særkende for Søndre Havn – skal understøtte bæredygtigheden og skabe mangfoldighed og oplevelser. I havet ud 

for den nye bydel skal en helt ny strandø være et livligt, rekreativt område for køgenserne. På den måde spiller fysikken og de mere bløde strategier for bl.a. 

bæredygtighed og byliv tæt sammen i udviklingsplanen for Køge Kyst.

     Søndre Havnedag er en ny tradition i Køge og en af de mange kulturelle begivenheder, som skal være med til at skabe liv før byen - og ejerskab til den nye by-

del hos borgere og andre aktører. Ca. 3.000 borgere og en lang række lokale foreninger var med til at gøre Søndre Havnedag den 25. august 2012 til en fantastisk 

dag i Køge. Man kan spørge sig selv, om det er den type engagement, som DL tænker på med et ”haleslæng af borgere, spilopmagere og andre interessenter...”?


