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Byen som socialt og kulturelt rum

Introduktion til seminaret ‘Byen som socialt og kulturelt rum’
 1. oktober 2001, Arkitektskolen i Aarhus

Niels Albertsen

Årets tema for arkitekturens dag ‘Byen som socialt og kulturelt rum’ er i eminent grad et tværfagligt
tema. Det kan præciseres på mangfoldige måder og behandles fra mange forskellige synsvinkler. På
arkitekturens dag må arkitektfaget selvfølgelig høres som en vægtig stemme i fagenes flerstemmige
kor, men som temaet er slået an, må det være som én blandt flere. Projekt Velfærdsbyen ved
Arkitektskolen i Aarhus, som arrangerer dette seminar, har derfor valgt at bruge dagen til at drøfte
byarkitekturens og byplanlægningens muligheder for at forme byens rum - socialt og kulturelt - i en
tværfaglig sammenhæng.

Byens rum, byens socialitet og byens kultur er alle begreber, der henviser til særdeles komplekse
fænomener. Med byrummet menes ofte det offentlige rum i byen, dvs. byens gader, pladser, parker,
monumentalbygninger og de øvrige offentligt tilgængelige bygninger af vidt forskellig karakter. Men i
bredere forstand omfatter byens rum også trafiksystemet og de omfattende tekniske netværk, som
udgør byens  industrielle og postindustrielle (informationelle) infrastruktur. Med de sidste 50 års
spredning af bymæssig bebyggelse ud i landskabet i vor vidt udbredte ’for’-stæder har byens rum
endvidere  skiftet karakter: Landskaber fletter sig ind i forstadens byrum med dens veje og bebyggelser
og gør det uklart, hvor grænsen for byens rum egentlig går. Byens rum er, betragtet som fysisk størrelse,
multidimensionalt og komplekst.

Kompleksiteten bliver ikke mindre, hvis man til byens rum lægger begrebet om det sociale. Hvad
omfatter det sociale? Hvis det betyder ’det samfundsmæssige’ så omfatter det samfundets forskellige
sfærer, økonomien, politikken, religionen, kunsten, familien, uddannelsessystemet, de forskellige
livsformer osv. Set i dette lys kan ‘byens sociale rum’ således omfatte byen som resultat af økonomiske
kræfter og politisk styring. Men det kan også omfatte det rum, hvori økonomi og politik udfolder sig.
Direktionslokalet, byrådssalen og byplankontoret er da vigtige sociale byrum, ligesom også
kontorlandskaberne, (de tilbageværende) fabrikslokaler og værksteder og ikke mindst konsumtionens
rum, er det. Det er i dette perspektiv man taler om byens rum som det socialt segregerede rum, hvor
forskellige sociale grupper er bosat i forskellige dele af byens rum.
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I mere snæver forstand kan ‘det sociale’ betyde den mellem-menneskelige interaktion. Med denne
vægtning kan byens sociale rum eksempelvis være de steder i byen, hvor forskellige mennesker med
forskellig livsformsmæssig baggrund mødes. I endnu snævrere forstand kan ‘det sociale’ henvise til den
betydning, det har i almindelig sprogbrug, nemlig det område af samfundet, som socialvæsnet og
socialrådgiverne beskæftiger sig med. Med denne vægtning bliver byens sociale rum socialkontoret,
værestedet, pladsen, torvet og trappen.

Kulturbegrebet har også mangfoldige betydninger. Med et noget hårdhændet greb synes de fleste
betydninger at kunne rubriceres i to hovedkategorier: Kultur som livsform, hvilket studeres af
etnografer og antropologer, og kultur som smagsform, hvilket studeres af kunsthistorikere,
æstetikteoretikere og de såkaldte kulturstudier. I sidst nævnte betydning kan der skelnes mellem
finkulturer og massekulturer, i førstnævnte betydning mellem forskellige nationale kulturer og mellem
forskellige livsformer indenfor eller på tværs af nationale kulturer.

Hvad er da byens kulturelle rum? I livsformsbetydningen vil man især hæfte sig ved de områder af
byen, som i særlig grad rummer særskilte livsformer, for eksempel de sociale boligområder med en stor
befolkning af indvandrere (med hver for sig forskellige livsformer). Eller de områder, hvor samfundets
øverste lag lever ( dele af) deres lige så segregerede liv. Men byens kulturelle rum kan også være de
steder hvor livsformerne mødes, integreres og skaber nye kulturformer.

I smagsbetydningen omfatter byens kulturelle rum dels dens fin- og massekulturelle rum: koncertsalen,
museet, musikstedet, jazzværtshuset, galleriet, ølteltet, stadiet, væddeløbsbanen, biografsalen,
diskoteket osv., dels byen selv som kulturel arv: kirken, pladsen, middelalderkvarteret, barokbyen, den
restaurerede modernisme osv.

’Byen som socialt og kulturelt rum’ er altså en yderst kompleks størrelse med lige så komplekse
problemområder, som byarkitekturen og byplanlægningen agerer i og selv er en del af. Ind i denne
kompleksitet har vi til denne dag valgt at fokusere på følgende tvær- og arkitektfaglige spørgsmål:

Som socialt og kulturelt rum i livsformbetydningen er byen på samme tid et separationens og
integrationens sted. I disse år bekymrer mange sig for, at byen i overvejende grad separererer, at den er
ved at falde fra hinanden som sted for integrationen. Nogle taler om, at byen ikke kun er segregeret,
men secessioneret. Hvor industrialismens segregerede by også var mødestedets tætte by, dér mister den
secessionerede (adskilte eller splintrede) og udspredte by sin karakter af mødested. Byen som sted for
integration og kulturel emergens viger for en by, hvor forskellige socio-kulturelle og rumlige enklaver
har stadig mindre forbindelse med hinanden.

Spørgsmålet er om dette er et rigtigt billede. Hvis det er, så går vi et stadig mere konfliktfyldt og
voldeligt socialt og kulturelt byrum i møde. Men er socio-kulturel adskillelse i byens rum alene et onde
og er det rigtigt at forskellenes møde ikke længere finder sted? Tager det ikke andre former i den
informationelle bys udstrakte rum end i den industrielle bys mere koncentrerede rum? Har arkitekturen
og byplanlægningen nye roller at spille i denne sammenhæng?
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Disse mere overgribende spørgsmål om byens sociale og kulturelle rum vil Henrik Dahl og Tom
Nielsen beskæftige sig med fra henholdsvis en sociologisk og en byarkitektonisk/byplanmæssig
synsvinkel.

Tværfagligheden får yderligere eftertryk i dagens andet tema, som har fokus på den etnisk secessioneret
(?) bydel og mulighederne for at fremme dens socio-kulturelle og rumlige integration i en større
bymæssig sammenhæng. Her vil Claus Smed Søndergaard og Henrik Kærgaard fortælle om det
tværfaglige samarbejde bag tegnestuen Domus’ og rådgivningsfirmaet COWIs  forslag til ‘Helhedsplan
for Vollsmose’ (Odense Kommune) fra 2000. Hvilke problemer stod man overfor, hvordan blev de
anskuet fra forskellige faglige synsvinkler, hvordan arbejdede man disse synsvinkler sammen, og
hvordan kom man frem til fælles forslag?

Dagens sidste indslag går endnu længere ned i byrummets skala. Det beskæftiger sig fra en social og
arkitektonisk synsvinkel med at skabe boliger og boligmiljøer, hvor hjemløstruede og mennesker med
behov for en fri boligform kan finde sig hjemme. Her vil Carsten Andersen fra Socialt Udviklingscenter
SUS og Lars Aaris fra Tegnestuen ‘Bæk, Simonsen & Aaris’ redegøre for idealerne bag, problemerne
med og den konkrete realisering af dels en mindre hyttebebyggelse for hjemløse i Århus Kommune,
Klyngehusene, dels ‘Storbylandsbyen’, et forsøgspårojekt om en ny boligform for mennesker med et
særligt boligbehov i almene boliger.


