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1.       Resumé

Følgende bidrag reflekterer mine egne erfaringer i løbet af det sidste 
halve århundrede hvor vi har gennemlevet følgerne af aktiveringen af 
nogle modsætningsfyldte bymæssige forbilleder og den deraf voksende 
tvivl på værdien af simple, modsætningsfrie bymæssige ordensforestil-
linger. I stedet for gælder det om – frit efter systemteoretikeren Helmut 
Wilkins – at lade en mulig, tålelig og produktiv UORDEN opstå ud fra 
en umulig enhedspræget ordensforestilling. For en egentlig konsen-
sus om arten af det fragmenterede urbane landskab kan ikke siges at 
være til stede i øjeblikket. Det bliver klart hvis man ser på de fleste af 
de gældende betegnelser for det fragmenterede urbane landskab: Man 
kan tilsyneladende afdække flere, ved siden af hinanden eksisterende 
’virkeligheder’ i det fragmenterede urbane landskab. Svarende til de for-
skellige betydninger, kan der idealtypisk aktuelt konstateres 3 opfattelser 
og holdninger: (1) den fundamentalistiske kritiker (2) den ’kvalificerende’ 
type opdelt i den ’harmoniserende’ og den ’dramatiserende’ type, og ikke 
mindst (3) den euforiske type.

Skønt verden bliver til by i form af det fragmenterede urbane landskab 
og omvendt byen bliver til verden – i Tyskland bor og arbejder ca. 2/3 af 
befolkningen i ‚semiurbane’ områder – findes der i disse år en ringere of-
fentlig bevidsthed om nødvendigheden af den transformation der har led-
saget denne proces. At dette er tilfældet må nok væsentligst - foruden den 
politisk–administrative opsplitning - tilskrives disse omgivelsers anæste-

tiske karakter. Den ringe offentlige interesse er egentlig forbløffende, for 
det fragmenterede urbane landskab kan i mange henseender opfattes 
som et billede på den samfundsmæssige udvikling. Fra en vertikalt-hi-
erarkisk ordnet by med en fint afstemt centralitet har der udviklet sig en 
lateral (sideordnet), ‚føderal’ orden sat sammen af forskellige mere eller 
mindre selvorganiserende ‚store organisationer’. Dermed har også be-
tingelserne for design ændret sig:

Designpraksis i det fragmenterede urbane landskabs kontekst må be-
grebsligt udvide sig i forhold til traditionelt arkitektonisk design. Opga-
verne stilles i sig selv ikke længere bare ‚udefra’. De opstår først som 
sociale konstruktioner i en intensiv forståelses- og kommunikationspro-
ces: Selve formuleringen af opgavestillelsen bliver til en del af designet. 
Det enkelte geometriske sted må i designet indlejres i de forskellige ty-
pologiske ordener i hele regionen: alt efter stilling i relation til en regional 
opnåelig topologisk struktur får ‚tyngdefelter’ og naboskaber med samme 
geometrisk-arkitektoniske struktur helt forskellige betydninger og ‚under-
toner’. Designrepertoiret udvider sig i en kamp for en dybere forståelse 
og betydning af den nutidige situation og en udvidelse af det æstetiske 
repertoire. Man kan differentiere mellem 3 almene mål for formgivningen: 
(1) det fragmenterede urbane landskab indebærer en formidling mellem 
det lokale sted og det globale niveau, (2) det fragmenterede urbane land-
skab må med tiden udvikle sin egen historie med sin særlige egenart 
og (3) formgivningen må ikke mindst gøre differentieringen mellem de 
forskellige egenarter produktiv i den demokratiske udveksling. 

2. De sidste 6 årtier: En række modsætningsfyldte bybyg-
ningsmæssige ordensforestillinger og betydningen af byens an-
arkistiske aspekter.  Eller: Svagheden ved simple ordensprincip-
per og styrken ved anarkistiske principper for uorden. 

Jeg har i løbet min 60-årige beskæftigelse med bybygning, først i mere 
legende form  så intellektuelt og professionelt, oplevet hvordan  bybyg-
ningsdiskussionen i det sidste halve århundrede hele tiden har frembragt 
højst forskellige og ofte modsætningsfyldte ordensforestillinger. Efter den 
2. verdenskrig fortsatte bybygningen den moderne praksis med opløsnin-
gen af storbyen som en reaktion på det 19. århundredes storby, der både 
føltes for tæt og for stenet. Generationer af planlæggere længtes efter 
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opløsningen af den bymæssige bosætningsmasse, der herved gennem 
nye ‚inddelinger og opløsninger’1.) i stort omfang skulle vokse sammen 
med landskabet.  Den videre genopbygning af de mange krigsødelagte 
byer forfulgte denne målsætning. Først efter genopbygningen, der fra 
slutningen af 50’erne var mere eller mindre afsluttet med retningslinjerne 
lagt fast for udviklingen af forstadslandskabet, formuleredes en mod-
stand mod den fladeagtige og konturløse udbredelse af byen. Modstan-
den kom fra 2 retninger: (1) fra et landskabsbeskyttelsessynspunkt og 
(2) fra et bybygningsstandpunkt. Landskabsbeskyttelsessynspunktet ak-
tiveredes før bybygningssynspunktet. Walter Rossow organiserede i regi 
af Deutsche Werkbund allerede fra slutningen af 50’erne en kampagne 
mod den ‚store ødelæggelse af landet’2.). 60’ernes bybygningsmæssige 
strømning ’Samfund gennem tæthed’3.) ved hjælp af 60’er-typiske ele-
menter fra de bybygningsmæssige storformer, var imidlertid kun kort-
varig, men fra begyndelsen af 70’erne var der i og med starten på det 
postmoderne en stærk grundlæggende modreaktion mod det moderne 
i arkitektur og bybygning, og med styrkelsen af bygningsfredningerne 
(Europæisk Bygningsfredningsår i 1975) kom der en stærk og populær 
bevægelse for det ideal som den traditionelle, kompakte, velordnede ’eu-
ropæiske by’ kunne fremvise. Med den kraftige støtte til udvikling af de 
indre byområder er det stort set uden undtagelser stadig dette ideal, der 
behersker bybygningspolitikkens officielle retorik, og det har bl.a. i be-
vægelsen ‚New Urbanism’ et yderst populært talerør. 

Som barn af min tid har jeg længe fulgt i kølvandet på disse modsæt-
ninger… Men ved siden af har jeg også hele tiden haft en hemmelig 
kærlighed, en sympati for byens anarkiske, vitale og uplanlagte side. 
1968 – 1970, da en egentlig designundervisning, der var forpligtet på 
traditionen, var blevet gjort umulig, undersøgte jeg sammen med mine 
studerende på  Hochschule der Künste i Berlin en lang række så at sige 
‚herredømmefri’, spontane, uplanlagte, anarkiske områder og deres byg-
gerier: Gamle kolonihaveområder, helårscampingpladser og ruinudbyg-
ninger4.). Dette arbejde har skærpet mit syn på både bylandskabet og 
”Zwischenstadt”. En af de få socialvidenskabsfolk der allerede dengang 
positivt beskæftigede sig med et begreb om uorden var Richard Sennett 
med sin bog, ‚The Uses of Disorder: Personal Identity & City Life’. 5.)

I firserne, da postmodernismen var på sit højdepunkt, opstod der alvorlig 
tvivl i mit sind om de enkle ordensprincipper, enten i form af den op-

delte, spredte by eller i form af den kompakte by uden videre kunne 
gøres til en faglig og politisk rettesnor og dermed helt udelukke andre 
komplementære og mere komplekse tænkemåder.   Der var allerede på 
det tidspunkt formuleret nogle første forsigtige modargumenter mod den 
‚nedrakning’ af forstæderne der ligger i udtryk som, en ‚udparcellering 
med det formål at ødelægge landskabet’: Byøkologien henviste f.eks. til 
den store rigdom af mange forskellige  dyre- og plantearter der fandtes 
i de udparcellerede bylandskaber og viste hvordan der etableredes et 
højdepunkt i artsdifferentieringen når de bebyggede og frie flader befandt 
sig i en slags ligevægt, hvor ambivalensen mellem landskab og by er 
mest udpræget.6.)  Landsskabsbeskyttelsestankegangen som den blev 
formuleret af Walter Rossow havde som konsekvens  - som Hans Kam-
merer engang formulerede det – at menneskene blev trængt sammen på 
de absolut dårligste restområder: Næppe noget tilfredsstillende svar på 
udparcelleringen! Og en konsekvent forfølgelse af kravet om begræns-
ning af de bebyggede flader gennem bygningsmæssig fortætning ville 
grundet besværet med jordbeskyttelsen medføre vidtgående former for 
jordforseglinger og deraf følgende kvalitetstab i byen. 
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I udfoldelsen af en systematisk tvivl hvad angår disse ideologier ved-
rørende landskabsbeskyttelse og den kompakte by og med udgangs-
punkt i en grundlæggende kritik af grundbegreberne ‚urbanitet’, ‚central-
itet’, ‚tæthed’, ‚blanding’ og ‚økologi’ stillede jeg en diplomopgave, som 
mange kolleger også dengang fandt provokerende: den handlede om 
ved hjælp af en boligbebyggelse at genopbygge et nyt tiltrækkende land-
skab på nogle ‚grænseudnyttelsesflader’, i dette tilfælde på nogle for-
ladte landsbymarker ved Rodgau i nærheden af Frankfurt, der lå med 
en kedelig enfamliehusudstykning som nærmeste nabo. Vi stillede resul-
taterne til diskussion i 1987 på en interdisciplinær konference, og stødte i 
den sammenhæng på reaktioner der spændte fra en fuldstændig mangel 
på forståelse til voldsomme aggressioner. 7.)

Omtrent på samme tid arrangerede jeg sammen med skovrider Arnulf 
Rosenstock fra Darmstadt et seminar om kvaliteter i Darmstadts udkant i 
forbindelse med hvilket studerende i biologi og arkitektur sammen havde 
analyseret et bestemt udsnit af randen af byområdet. Set fra et syns-
punkt om mangfoldighed i biotoperne på den ene side og fra et syns-
punkt om boligkvaliteterne på den anden  side, er det et interessant ud-
fald af undersøgelserne,  at begge kvaliteter mange steder var gensidigt 
stigende.

Noget senere i 90’erne skrev jeg sammen med landskabsplanlægger 
Klavs Neumann (Berlin) en lille pamflet med titlen ”Om det onde byg-
geri og den gode natur”8.), i hvilken vi stillede kritiske spørgsmål til hele 
regelværket vedrørende indgrebs- og udligningsordninger: Allerede den-
gang blev disse regler af og til misbrugt i en slags afladshandel hvor 
mange underordnede naturbeskyttelsesmyndigheder på en måde stil-
lede sig ganske tilfredse med bestemte former for voldsomme ‚byggeind-
greb’ fordi de med de højere udligningsbidrag så i fred og ro kunne ud-
vikle deres elskede vådområdebiotop. 

Efter den akademiske tvivl var det herefter min virksomhed som en af 
de  videnskabelige direktører for den internationale byggeudstilling IBA 
Emscher Park fra 1989 -1994 og min beskæftigelse med Ruhrområdet 
som samlet ‚Zwischenstadt’ der dannede erfaringsbaggrund for koncep-
tionen af bogen ‚Zwischenstadt’. Dette ‚stridsskrift’ ‚Zwischenstadt – mel-
lem stedet og verden, rum og tid, byen og landet’ skrev jeg i 1995/96 som 
medarbejder ved Wissenschaftskolleg Berlin. Den er siden hen kommet 

i 2. oplag af d 3. udgave og oversat til fransk, engelsk og japansk. Den 
internationale interesse viser at debatten om en ny gennemgribende 
forståelse af relationen mellem by og land også føres andre steder. 9.)

I de allerseneste år, fra 2001 – 2004 (med efterbearbejdninger frem til 
2006) blev vi så, understøttet af Gottlieb-Daimler og Karl-Benz-Stiftelsen 
i stand til at gennemføre en grundigere undersøgelse af ‚Zwischenstadt’ 
i regi af ‚Ladenburger Kolleg’ med titlen ‚Mitten am Rand – Zwischen-
stadt.’ Til kvalificering af det urbaniserede landskab.’ Undersøgelsen 
gennemførtes set fra mange forskellige discipliners perspektiv og tillod 
os i mange facetter at uddybe vores forståelse af fænomenet også i et in-
terdisciplinært perspektiv. I slutningen af i år vil alle 13 publikationer fore-
ligge. Tværsnitsbindet ‚Zwischenstadt – inzwischen Stadt? Entdecken, 
Begreifen, Verändern’ giver et overblik over udgivelserne.10.)

Efter disse erfaringer er jeg blevet skeptisk over for en hvilken som helst 
absolut idé om en overgribende orden i relation til byen: Det at stræbe 
efter en fuldstændig orden er lige så falskt som den er umulig at opnå, 
på samme måde som det selvfølgelig er umuligt at tolerere den fuld-
stændige uorden. Det handler måske snarere - ifølge systemteoretikeren 
Helmut Wilkins – om ‚at etablere en mulig UORDEN ud fra den umulige 
ORDEN’.11.)

3. Forskellige faglige indstillinger i relation til det ’Zwischen-
stadt’- prægede bylandskab. 
         Eller: 
         Mangfoldige virkeligheder, mangfoldige sandheder

Allerede mangfoldigheden af de forskellige betegnelser for genstanden 
for vores interesse – ‚Zwischenstadt’, ‚mellemlandet’ ‚edge city’, urban-
iseret landskab, ‚perifert-urbane’ områder, ‚udparcellerede landska-
ber’12.) – viser at der endnu ikke findes en almen overensstemmelse 
omkring arten af det der i dette essay lige så unøjagtigt, ja nærmest efter 
kontekst benævnes henholdsvis ‚Zwischenstadt, urbant landskab eller 
byregion. Svarende til denne mangfoldighed i begreberne viser selve 
fagets indstilling til ‚Zwischenstadt’ sig også at være højest forskellig. Et 
forhold der også hænger sammen med at ‚Zwischenstadt’ som fænomen 
er yderst mangfoldig i sin samtidighed af det usamtidige. Dette tillader helt 
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forskellige, hver for sig set ganske legitime læsninger og betydninger, og 
tilbyder på samme måde forskellige anskuelige udgangspunkter for både 
kritik og lovprisninger. 

Urbane landskaber som et særligt Zwischenstadt-særkende er ingen 
steder blevet planlagt som helhed, skønt hvert enkelt element i hvert 
fald i de gamle industrilande har gennemløbet en reglementeret plan-
lægningsprocedure med reglementeret godkendelse. De er resultatet af 
utallige hver for sig rationelle enkeltafgørelser der tilsammen frembringer 
nærmest irrationelle resultater. Historiske strukturer fra førindustriel tid 
står side om side med den gamle industris monumenter og i større og 
større omfang behersket af ‚storcontainerne’ fra den globalt opererende 
økonomi. Derimellem findes der ‚bløde’ svagt definerede ‚mellemudnyt-
telser’ i en meget mindre målestok. Mange steder er ’die Zwischenstadt’ 
underkastet stærke dynamiske forvandlingsmekanismer. Den er åben-
lyst meget ‚vital’! Således er de fleste zwischenstadt-agtige bylandskaber 
præget af en tydelig orden i det enkelte funktionelle delsystem, hvilket 
også viser sig i de skiftende stilarter og moderetninger for det enkelte 
delsystem. Men samtidig er den præget af en lige så påfaldende uorden 
i helheden, hvor den individualisme der ikke så let lader sig tæmme af 
konventionerne hele tiden stikker hovedet frem. Zwischenstadt er dermed 
også en afbildning af samfundet. 

Fremtiden for disse regionale ‚livsomgivelser’ er ubestemt og er på grund 
af deres dynamiske kompleksitet ikke forudsigelig. For mange fagkol-
leger er der noget ‚uhyggeligt’ (‚unheimlich’) over denne ubestemthed, 
og på grund af usikkerheden holdes der fast i velkendte mønstre fra by-
bygningshistorien, og der sværges til principper fra New Urbanism. Jeg 
føler imidlertid snarere at denne ubestemthed kan opfattes som et nyt 
frihedsrum hvor der bliver  mulighed for at afprøve nye ideer og eksperi-
menter. For det er åbenlyst at de urbaniserede landskaber er de eneste 
steder hvor noget helt nyt opstår, og hvor byen videreudvikler sig. De kan 
beskrives som komplekse, åbne systemer, som et mulighedsrum hvor 
de forskelligt virkende kræfter næppe lader sig presse fuldstændigt ind 
i en forudbestemt form, men hvor ordningen af de enkelte elementer i 
relation til hinanden hele tiden kan forbedres. På grund af erkendelserne 
fra evolutions- og kompleksitetsteorierne kan man roligt regne med at 
der hele tiden dukker nye overraskende ting op: Et begreb om Ordnens 
Uorden er øjensynligt en forudsætning for en tiltagende udviklingsmæs-

sig mangfoldighed og kompleksitet!

De forskellige faglige ‚lejre’ med deres forskellige læsninger og tolkninger 
af ‚Zwischenstadt’-fænomenet kan ifølge Vera Vicencotti inddeles i (1) 
modstandere (2) dem der ønsker at ’kvalificere’ og (3)’euforiske’ tilhæn-
gere af udviklingen. 
I det følgende kommer jeg med mit eget supplement baseret i vidt om-
fang på hendes sammenfatninger, dog ikke helt bogstaveligt og i stærkt 
forkortet form.13.)

Modstanderne (1) formulerer en grundlæggende, også følelsesmæssigt 
dybt forankret afvisning af de former den nutidige urbaniseringsdynamik 
antager. De afviser stadig mere lidenskabeligt den regionale udbredelse 
af byen.  Som en ledende rettesnor for dem tjener stadig den centrums-
orienterede, traditionelle europæiske by. Til denne lejr hører også kred-
sen omkring New Urbanism. Neumeyer sammenfatter på anskuelig vis 
positionen: 
„Jeg går udtrykkeligt ind for ’bymæssiggørelsen af byen’ og ’landskabelig-
gørelsen af landskabet’ – og det gør jeg på grund af erfaringerne med det 
moderne uøkonomiske arealforbrug og det tab af urban substans, som 
vi i løbet dette århundrede har oplevet gennem den løse landskabelig-
gjorte by eller det ‚urbaniserede landskab’“.14.) ‚Modstanderne’ længes 
efter en tidligere orden med klare kontraster: Centrum – Rand, bebygget 
– ubebygget, betydning – ikke betydning, og de finder da absolut  også 
fragmenter og spor efter den form for by som de gerne vil knytte an til. 
Den aktuelle diskussion om den økologisk-energimæssige problematik i 
den mindre tætte landskabeliggjorte by er lige nu leveringsdygtig i popu-
lære argumenter for synspunktet. 

Dem der ønsker at ‚kvalificere’ har heroverfor en positiv indstilling til re-
aliteterne i den urbaniserede region, men de slår fast at den udviser et 
underskud med henblik på  faktiske muligheder og betingelser for ur-
banitet og livskvalitet. ’Die Zwischenstadt’ skal kunne fremvise karakter, 
egenart og identitet – i princippet de samme kvaliteter som er  blevet til-
skrevet den gamle traditionelle by. I opfølgningen af disse målsætninger 
går dem der ønsker at ’kvalificere’ imidlertid forskellige veje: Man kan her 
med Vera Vicenzotti skelne mellem dem der forsøger at ‚forsone’ brud-
fladerne og dem der forsøger at ‚kultivere’ brudfladerne.
De der er tilhængere af en ‚forsoning af brudfladerne’, bestræber sig på 
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at forfølge en målsætning der indbefatter et helhedsmæssigt sammen-
hængende billede af en byregion.
Da de fleste steder i ‚Zwischenstadt’ i forvejen betragtes som identitets-
løse og anæstetiske, må man prøve at skabe en ny regional identitet, 
der i det væsentlige griber tilbage i bosætningernes og kulturlandska-
bets historie og stræber hen i mod et nyt enhedsbillede. Som ‚bindemid-
del’ i denne sammenhæng tjener i første række netværk og forskellige 
forbindelser til overvindelse af barrierer, ligesom også de større frie 
landskabsflader kan bidrage som det helt store ‚bindemiddel’ i de nye 
urbane landskaber. Der findes meget stof der kan bringes i anvendelse 
i en sådan form for kvalificering, og der er i de store industri- og han-
delssystemer tegn på åbninger mod omgivelserne som der kan arbejdes 
videre med: det handler om gennemtrængelighed og tilgængelighed, om 
tilslutningsmuligheder og multianvendelighed og bidrag fra hvert enkelt 
bygningsværk til det offentlige rum.  

Tilhængerne af en ’kultivering af brudfladerne’ forsøger derimod ikke at 
ophæve disse brud og barrierer og at harmonisere modsætningerne in-
den for rammerne af et samlet billede. Tværtimod ser de netop noget 
særligt karakteristisk i brudfladerne: Kun gennem en iscenesættelse af 
brudfladerne og disses fragmenterede karakter kan ’die Zwischenstadt’ 
kvalificeres! Denne gruppe henviser til at ’die Zwischenstadt’ har sin 
egen – selv om den endnu kun er ganske ung – særlige historiske egen-

art, der i alt væsentligt er præget af en selvbestemmelse og autonomi 
for sine større elementer. ’Zwischenstadt’ indebærer i første række en 
betydningsopladning som oplevelsesmæssig hverdagsverden såvel som 
bymæssig fortælling. Den betydningsopladning kan udnyttes både i form-
givningsmæssig henseende og som kvalificerende element. Brudflader 
og kontraster kan kultiveres og iscenesættes. 
Bylandskabets ’euforikere’ fejrer dettes vidtgående ansigtsløshed og 
ikke-specificitet og ser fordelene ved dens befrielse i form af ikke-identi-
tet. Denne holdning kan i første række siges at være fremhævet af Rem 
Koolhaas. Deres mål er både en tilvejebringelse af ubestemthed og en 
stigning i graden af ubestemthed og åbenhed.  I bystrukturens fragmen-
tering, åbenhed og ubestemhed ser ‚euforikerne’ det egentlige urbane 
potentiale, der består i forpligtigelsen på den ubegrænsede frihed og de 
ubegrænsede muligheder: Bystrukturens specifikke æstetiske særkende 
er bundet til den kontinuerte fragmenterede struktur. Det store felt for 
eksperimenter i denne henseende finder ‚euforikerne’ i udpræget grad 
f.eks. i Kina.  

Disse positioner, udarbejdet af Vera Vicenzotti, synes at være ganske 
overbevisende selv i deres uomtvistelige samtidige, indre modsætninger, 
hvor de tilsyneladende står helt uforsonligt over for hinanden. Ved en 
mere nøgtern betragtning kan de imidlertid også forstås som komple-
mentære positioner i en omfattende helhed, fordi ’Zwischenstadt’ jo selv 
– som allerede skitseret – kan opfattes som et konglomerat af usamti-
dighedernes samtidighed med f.eks. på den ene side de historiske by- og 
landsbykerner og på den anden side tilsyneladende næsten ansigtsløse 
enfamiliehus- og erhvervsområder, som synes at passe sammen med 
ikke bare en helt forskellig karakter, men også til en helt forskellig ’ide-
ologi’.   

4. Betydning, Ikke-opmærksomhed og transformationen af by-
landskabet 
 Eller: 
Diskrepansen mellem den dynamiske hverdagsrealitet og den     
manglende opmærksomhed på fænomenet 

Efter årtusindskiftet er vejen frem mod den totale bymæssiggørelse i 
verden blevet stadig mere tydelig: Mere end halvdelen af menneske-
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heden lever og arbejder allerede i byggede frembringelser der på grund 
af statistiske kendetegn, arten af økonomien, og deres beboeres livsstil, 
må betegnes som ‚by’, og det forventes at denne andel i løbet af de 
næste årtier stadig stiger mærkbart: Verden bliver til by, byen bliver til 
verden.  Og det er næsten lige så tydeligt at disse frembringelser ikke 
mere har ret meget med de gamle europæiske begreber ‚urbs og civi-
tas’ at gøre. De er for det overvældende flertals vedkommende tilsyne-
ladende formløst voksende bylandskaber, hvor det undertiden mere er 
‚forsteningen’ og undertiden mere de ‚frie flader’ der behersker billedet. 
Men de er imidlertid også prægede af egne indre regler baseret på en 
form for selvorganisering der godt nok for det meste er ikke-demokratisk 
affattet.15.)    
Den fraktale struktur er betegnende for alle fragmenterede bylandska-
ber: Jo mere udviklet et bylandskab er, desto stærkere vokser kanterne 
i sammenligning med de bebyggede flader: Udkanterne bliver vigtigere 
end kernen! 16.)

Trods alle dybtgående kulturelle, økonomiske og sociale forskelligheder 
er den almene urbanisering i form af de urbaniserede landskaber et af 
de klarest anskuelige kendetegn ved globaliseringen. Det gælder for de 
fattige lande i hvilke landbrugslandet ikke længere kan ‚klare’ den vok-
sende befolkning, men hvor en slags urban landbrugsøkonomi må drives 
i byområderne som eksistenssikkerhed. Det gælder lige sådan for de 
rige lande som f.eks. Tyskland i hvilke den voksende velstand i løbet af 
det sidste halve århundrede har medført en tredobling af boligarealet 
pr. indbygger, fri tid eller tid fri for erhvervsbeskæftigelse (med en for-
dobling af denne disponible tid) og med en automobilitet der nærmer sig 
mere end én bil pr. 2 indbyggere. Imidlertid lever og arbejder mere end 
to tredjedele af befolkningen i Tyskland i ‚semiurbane’ områder i form af 
regionalt sammenvoksede livs- og arbejdsomgivelser, som man sådan 
set bedre kan betegne som landskaber end som by eller snarere som 
‚Zwischenstadt’ eller (som hollænderne kalder det) ‚Tussenland’.17.)

I løbet af den epokale og globale økologiske krise vil disse endnu ganske 
unge bylandskaber forandre sig fundamentalt. Sandsynligvis vil det kom-
me til nye former for rekoncentration og en helt ny organisering af livet og 
økonomien hvis transporten bliver dyrere og indkomstniveauerne falder, 
samtidig med at antallet af ældre stiger og den vidensbaserede økonomi 
med dens særlige miljøkrav sætter sig igennem. Det kan imidlertid kun 

ske gennem en transformation, ikke gennem en opløsning af den eksi-
sterende bestand, for ‚Zwischenstadt’ er bygget og er næppe – som det 
har været tilfældet i de forgangne årtier - entydigt formgivningsbar gen-
nem tilvækst. 
På grund af dynamikken både i ’Zwischenstadt’ og i den nuværende situ-
ation har en velgennemtænkt transformation rigtig gode chancer for at 
lykkes: en stor del af de byggede strukturer kommer i løbet af de næste 
år ind i den første af en række ‚naturlige ‚ fornyelsescyklusser, der burde 
kunne udnyttes til en mere gennemgribende ombygning. De store in-
frastrukturanlæg må ligeledes fornys og delvis af økologiske grunde 
omstilles til andre systemer som f.eks. særlige systemer til rensning af 
spildevand, fornyelse af energiressourcer og ændringer af trafikmønstre. 
Mens det tidligere var nedlæggelsen af den landbrugsproduktion, der 
kun kunne oppebære et eksistensminimum, der banede vejen for dan-
nelsen af byerne, så vil i løbet af de næste årtier også den landbrugs-
produktion, der stadig i mange store bygningsmæssige agglomerationer 
besidder de gode jorder blive grundlæggende transformeret med omfat-
tende følgevirkninger for det åbne landskabelige rum. Alt i alt står disse 
krav til transformation i direkte sammenhæng med en gennemgribende 
forvandling af  selve byens ’væsen’. 
Men til trods for denne situation er der ikke mange planlægningsmæs-
sige ansatser i retning af en egentlig målorienteret transformation af de 
urbaniserede landskaber. Denne form for ignorering har flere årsager: 
Et forhold til naturen, der er stærkt præget af et traditionelt naturbeskyt-
telsessyn, gabet mellem miljø-udfoldelsesmuligheder og politisk an-
svarlighed og ikke mindst et særligt forhold mellem anæstetik og æste-
tik. 

Afvisningen af de nye former for urbane landskaber og de nye dermed 
forbundne naturformer beror i væsentligt omfang på synsvinklen hos de 
traditionelle natur- og landskabsbeskyttelsesmyndigheder, der i Tyskland 
har noget nær  ’fortolkningsmonopol’ på hvad der kan gælde som god 
og dermed beskyttelsesværdig natur og bevaringsværdigt landskab.18.) 
og i denne henseende gælder stadigvæk idealet med det førindustrielle 
åbne landskab. En lige så vigtig, men i praksis næppe umiddelbart vir-
kende årsag til fornægtelsen af de urbane landskaber som genstand for 
planlægning og formgivning, ligger i at politisk fællesansvarlighed ikke er 
noget der ligger lige for: Der har indtil videre kun i enkelte tilfælde eksi-
steret politisk administrative organisationsformer der har haft ansvaret 
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for bylandskabet som en helhed. I de fleste tilfælde er disse i mellem-
tiden sammenvoksede og sammenhængende benyttede livsomgivelser 
blevet politisk og administrativt opsplittede.  
Men den måske vigtigste grund til ikke at tage erkendelsen af de semi-
urbane rum alvorligt i den brede offentlighed er den manglende evne 
til æstetisk at forholde sig til de nye bylandskaber: Udstrakte områder 
tilhører kategorien af anæstetiske områder, der nok overfladisk bliver set, 
men aldrig virkeligt bliver bemærket med følelser og derfor næppe bliver 
omfattet af erindringer (med mindre man bruger områderne instrumen-
telt). Men det der ikke bliver iagttaget med følelser, det der ikke bliver 
erindret, for det nærer man heller ingen omsorg, for det føler man heller 
ingen ansvarlighed! Heller ikke billedkunsten, der i tidligere epoker med 
sine ‚billed-opfindelser’ forberedte nye synsvinkler på by og landskabs-
realiteterne, har i særligt stort omfang stillet kunstnerisk billedmateriale 
til rådighed, måske med undtagelse af filmen og reklamen. Men både 
filmen og reklamen fremstiller oftest ’Zwischenstadt’ som en mindre at-
traktiv baggrund for varer og handlinger, ikke som et miljø der er værd at 
leve i. 19.)

Ikke desto mindre er der i løbet af de seneste år en faglig diskussion i 
Europa om de kulturelle og sociale særtræk ved disse bylandskaber, og 
de bliver også efterhånden genstand for videnskabelige betragtninger og 
formgivningsmæssige overvejelser. I de gamle industrilande findes der 
flere gode grunde til denne nye interesse, for med globaliseringen ind-
træder regionerne i en mere eller mindre umiddelbar verdensomspæn-
dende konkurrence med hinanden, en konkurrence i hvilken landene 
med de høje omkostningsniveauer kun kan gøre sig håb om at gøre 
sig gældende hvis de besidder særlige kvaliteter. I de enkelte tilfælde 
adskiller de praktiske planlægningstiltag sig ganske vist, men alle går 
ud fra en transformation af de ’zwischenstadt-prægede’ bylandskaber, 
en transformation som man kan sammenfatte årsagerne til på følgende 
måde:

- Mange beboere og beskæftigede stiller efterhånden højere 
kvalitetskrav: Eksempelvis kan man ved mange projekter fra de senere 
år, både vedrørende bolig- og erhvervsbyggeri iagttage en forstærket 
formgivningsmæssig  opmærksomhed såvel som en forøget tildeling af 
opgaver til gode arkitekter. 
  

- Den betydelige bygningsmasse, der er opstået i løbet af det sid-
ste halve århundrede, står i de næste år over for en ‚naturlig’ fornyelse 
der åbner for helt nye formgivningsmuligheder.

- I mange byregioner er befolkningsmængden i tilbagegang, hvilket 
bl.a. fører til at bestemte boligområder ikke længere kan ‚markedsføres’  
på normal vis og derfor bliver gjort til ‚byfornyelsesområder’, som man så 
må beskæftige sig med som sådanne. 

- I mange byregioner er befolkningstætheden efterhånden blevet 
så ringe at forsyningen i visse områder (f.eks. uden for centrale steder) 
ikke mere kan garanteres, og nye forsyningskoncepter for skoler, for 
sundhedsvæsen og for detailhandel må udvikles. Dette ses tydeligt af 
det nye forbillede for landsplanlægningen i Tyskland ‚Nærværsforsorg’ 
(Forbundskontoret for byggevirksomhed og landsplanlægning/ Bundes-
amt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn 2006)

- Landbrugsdyrkningen i byregionerne vil forvandle sig videre i 
retning af tjenesteydelser, turisme og direkte salg og markedsføring; det 
fører til forandringer i landskabet 20.)

- Vandforsyningsøkonomien står overfor nye opgaver som følge 
af systemændringer i vandforsyningen, vandrensningen og udbygningen 
af vandveje. 21.)

5. ”Zwischenstadt“-  et billede på samfundet 

Der findes altså grunde nok til en planmæssig kvalificering af begrebet 
om “Zwischenstadt“. Til trods herfor er de forskellige faglige holdninger 
over for ”Zwischenstadt“- fænomenet ikke indbyrdes sammenfaldende. 
Der mangler en fælles grundforståelse omkring arten af DEN nutidige 
by som det hele trods alle forskellige legitime læsninger og forståelser 
afhænger af. Måske kan man sige at den almene systemteori kan tilbyde 
en lovende teoretisk tilgang og en måde at komme nærmere en almen 
forståelse fordi den kan stimulere til en læsning af den nutidige by som 
en læsning af samfundet og omvendt genopdage samfundets struktur i 
billedet af byen. 22.) 
En væsentlig tese i systemteorien forklarer samfundsmæssige processer 
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som noget der udvikler sig ud fra selvorganiserende funktionssystemer 
der gensidigt udelukker hinanden på grund af en tendens til indre dif-
ferentiering og voksende kompleksitet. Nogle af de typiske af den slags 
systemer udgøres f.eks. af økonomien, politikken, retsvæsenet, opdra-
gelses- og uddannelsessystemet, videnskaben, lægevidensskaben, kul-
turen. 
I relation til sådanne processer byder den nutidige by på flere anskuelige 
eksempler: Produktionen kræver stadig større komplekser der fremviser 
store indre differentieringer samtidig med at de lukker sig mod de ydre 
omgivelser. På åben mark kommer der stadig flere udvendigt tillukkede 
super- og hypermarkeder der præsenterer et voksende udbud af varer og 
tjenesteydelser i det indre. De traditionelle små, decentrale skoler der er 
vokset godt sammen med de steder hvor de traditionelt har ligget, slutter 
sig sammen i store fællesskoler der lukker sig af udadtil for i det indre at 
være i stand til at give et differentieret uddannelsestilbud. De decentrale 
byuniversiteter transformeres til lukkede campus-højskoler og vokser sig 
stadig større som følge af de dertil uddifferentierede videnskaber. Små 
sygehuse slutter sig sammen til store hospitaler for at kunne yde garanti 
for en differentieret  speciallægeforsorg. 

Denne proces med dannelsen af stadig større udadtil tillukkede og         
indadtil differentierede enheder med voksende kapacitet er begyndt i 
periferien af de historiske bykerner og har gennem længere tid virket 
direkte tilbage på den historiske bystruktur. Det gamle højt elskede be-
tydningshierarki i bystrukturen mellem det tidligere vigtige, enestående 
og uantastede centrum og den tidligere så uvæsentlige periferi opløser 
sig dermed fuldstændigt: I ’periferien’ opstår kæmpemæssige centrale 
indretninger af betydning for hele regionen: storsygehuse, universiteter 
og højere læreanstalter, storcentre og nye storindustrier. 

Hvad der ved første blik ser ud som den fuldstændige opløsning af den 
gamle by og dens forfald i lutter uforbundne, kvasi-autistiske storindret-
ninger, viser sig ved en nærmere betragtning at være et kendetegn ved 
en gennemgribende forvandling af et historisk vertikalt, centraliseret hi-
erarkisk-lineært organisationsprincip for en stænderorganiseret og lagdelt 
by symboliseret ved det praktiske og symbolske midtpunkt bestående af 
katedral, markedsplads og rådhus med omhyggeligt inddelte hierarkiske 
trin. En forvandling til en netagtig nærmest udjævnet feltstruktur uden 
et udpræget centralt organiseret hierarki i hvilket de enkelte store ele-

menter i vidt omfang forvalter sig selv med vidtrækkende indre form-
givningsmæssig frihed og tendens til fremkomst af nye kvaliteter.   

Man kunne kalde det et sideordnet føderalt strukturprincip. Denne proces 
sætter - ifølge systemteorien – ind i en hvilken som helst organisation så 
snart den når en vis grad af kompleksitet hvor den ikke mere er styrbar 
med en central magtkoncentration, men må overflytte magt og ansvar til 
tidligere underordnede instanser (subsidaritetsprincippet). 

Ved disse hændelsesforløb stilles der mange spørgsmål ikke kun til by-
planlæggeren: Hvordan ligger det f.eks. med den demokratiske kontrol 
af sådanne processer: Opstår der ikke nemt ikke-demokratiske og ikke-
legitime magtkoncentrationer?  Hvad sker der med alle de funktioner der 
unddrager sig disse processer, eksempelvis fordi de slet ikke forekom-
mer egnet til at gennemgå dem, f.eks. boliger? Kunne man hævde den 
tese at de store bebyggelser (Die Grossiedlung) såvel som ‚gated com-
munities’ kunne tages som eksempler på en sådan ’stororganisation’ af 
boligerne? Hvor bliver det offentlige rum som betragtes som byens tradi-
tionelle bindemiddel af? Hvilke rumlige og saglige forhold ligger der i hele 
den store indbyrdes organisation i områderne? 

Realiterne viser at disse spørgsmål i stor udstrækning er ubesvarede: By-
billederne præges i stadig større grad af store i det indre strengt ordnede 
og kontrollerede bygningsenheder, der i det ydre - fordi de er fuldstæn-
dig selvberoende – forholder sig kvasi-’autistisk’ til omgivelserne. Hvad 
angår relationerne til hinanden og til omgivelserne ser man for det meste 
bare en kvasi-anarkisk uorden. Der mangler således den forbindelse 
mellem delene der må være til stede i en sideordnet føderal sammen-
hæng. Også her kan der rejses mange spørgsmål. En sammenhæng er 
øjensynligt funktionelt næppe lige for hånden: Kunne man så tænke sig 
at man kunne kræve den som en æstetisk nødvendighed? Hvilke form-
givningsbegrundelser kunne være plausible? Eller gemmer der sig i det 
formodede kaos en skjult orden af en egen skønhed? 

Med systemteorien i hånden kan vi f.eks. søge efter de ‚løse’ eller de 
’strukturelle koblinger’ mellem systemerne. For den i det indre uddiffe-
rentierede og i det ydre tillukkede systemudvikling er ikke et ensrettet eller 
éndimensionalt system; der findes en række modsatrettede strømme fra 
delvise åbninger eller nye tilslutningsmuligheder. Men det står nok tem-
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melig sikkert fast at det traditionelle bymønster ikke rigtig dur til noget. 
Og forholdet mellem uorden og orden kan forenes som det følgende citat 
viser:  
„Alle disse systemer besidder på den ene eller den anden måde den 
egenskab at kunne bringe orden og kaos i en særlig ligevægt i relation 
til hinanden. Ligevægtspunktet – ofte betegnet som randen af kaos – er 
der hvor alle komponenterne i systemet ikke helt ‚falder i hak’, men på 
den anden side heller ikke opløser sig i de rene turbulenser. Randen af 
kaos er der hvor livet har nok stabilitet til at kunne opretholdes og nok fri 
kreativitet til at fortjene benævnelsen ’liv’.23.)

Denne af biologien inspirerede systemteoretiske karakteristik af et sys-
tem der udvikler sig evolutionært og levende passer også på bylandskab-
erne. De uformidlede og uplanlagte sammenstød mellem selvberoende 
systemer baseret på hver sin logik danner de velkendte åbne og kun 
svagt definerede mellemrum i hvilke der som produktive ‚forstyrrelses-
felter’ spontant kan udvikle sig noget helt nyt. Disse ikke-intentionelle 
‚forstyrrelsesfelter’ er en slags kendemærker i de nye urbane landskaber. 
Transformationen handler om et allerede menneskeskabt bylandskab 
helt på samme måde som en refleksiv anden modernitet der beskæftiger 
sig med arven fra den første modernitet. Disse fragmenterede byland-
skaber er ‚skabte’, men på samme tid er de som ‚en anden natur’ der på 
en kvasi-autonom måde står over for menneskene. I al deres komplek-
sitet er de nærmest uforståelige for menneskene: Først gennem en aktiv 
‚designmæssig’ konfrontation kan denne ‚anden natur’ bringes til at tale. 
På denne måde kan design også i den helt store skala være et instru-
ment til erkendelse og kan dermed producere viden.24.)

6. Design i de fragmenterede urbane landskabers kontekst

For hundrede år siden udviklede Georg Simmel en teori om at den ty-
piske storstadsbeboer havde udviklet en slags intellektuelt panser for at 
kunne beskytte sig mod storbyernes overvældende mængde af sansepå-
virkninger og indtryk for dermed at kunne opnå en egen handlefrihed. 
Dette er en af grundene til ”Zwischenstadts“ anæstetiske karakter og 
viser samtidigt  nogle erkendelsesteoretiske grænser for den opmærk-
somme, følelsesbetonede iagttagelse. 25.)
Kunsten at præsentere en opmærksom iagttagelse af byen er også ble-

vet vanskelig at udføre fordi de skjulte kulturelle kvaliteter i „Zwischen-
stadt“ grundlæggende er forskellige fra dem i den gamle, kompakte by 
og derfor ikke er nogle man har vænnet sig til.26.) Bylandskabet kan godt 
nok opmåles på konventionel, geometrisk vis, men kan ikke begribes i 
sin følelsesmæssige struktur. Derfor betyder det at designe i „Zwischen-
stadts“ kontekst sædvanligvis mere end en skalamæssig udvidelse af 
den traditionelle bybygning, som f.eks at byparken bliver til en regional-
park, og at kirketårnet bliver til fjernsynstårn. I forhold til traditionelt de-
sign kommer der flere aspekter til: Design af de læreprocesser der er 
forudsætningen for opgavestillelsen, arbejdet med forskellige æstetiske 
kategorier og indlejringen af det rumligt-formmæssige design i den re-
gionale sammenhæng.
 
- I de forskelligartede tydninger af bylandskabets kompleksitet 
ligger storskalaprojekter og storarealforbrugende designopgaver for det 
meste ikke ‚lige ved hånden’. De opstår først som sociale konstruktioner, 
som sociale syntetiserende produkter i den aktive kommunikation mel-
lem de implicerede parter i en intensiv kommunikationsproces. I denne 
kommunikation handler det om en dybtgående flerdimensionel forståelse 
af situationen.27.) En sådan forståelse skal ikke kun baseres på en in-
tellektuel-kognitiv erkendelse, men må også appellere til følelserne og 
inddrage kropslige erfaringer 28.) I denne fase af designprocessen i by-
landskabets kontekst handler det om ‚socialæstetiske’ erfaringer. For den 
anæstetiske attitude, det at man ikke har øje for  “Zwischenstadt“ er ikke 
et særtræk ved „Zwischenstadt“, men har at gøre med de indstillinger og 
interesser der hører den kulturelle konvention til. Disse konventionelle 
indstillinger kan brydes og forvandles gennem hverdagsomgivelsernes 
skjulte tiltrækningskraft. Men først i en designproces der består af en 
sammenfletning af forståelse og rum begynder de fragmenterede by-
landskaber at ‚tale’. Jeg er overbevist om at det er en dybtliggende men-
neskelig egenskab at møde omverdenen med åbne øjne og indre reso-
nans for at kunne forstå de hemmelige historier i „Zwischenstadt“. Når 
omverdenen er stum, er den også kulturelt forarmet: Æstetikken hører til 
de grundlæggende forudsætninger for en forståelse af komplekse prob-
lemer. Den er forudsætningen for bekymringer såvel som ansvarlighed.
 
- Det (geometriske) sted er, når man ser det fra bylandskabets side, 
altid indlejret i regionens (topologiske) orden og omvendt repræsenterer 
regionens topologiske tyngdepunkter sig altid som (geometriske) steder: 
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Man har hele tiden med en vekselvirkning mellem stedet og verden, mel-
lem geometrien og topologien at gøre. Man kan forstå denne produktive 
relation mellem det stadig stedsligt begrænsede indgreb, „åbningerne“ 
(„spacing“) og dette indgrebs flerdimensionelle betydning i bevidstheden, 
i erindringen og i planlægningen som en åndelig-intellektuel produktion 
af synteser.29.) I denne sammenhæng spiller begreber som f.eks. net-
værk, felt, sfærer, lag, atmosfære, natur og foranderlighed en vigtig rolle. 
Det rumligt konkrete sted forandrer sine betydninger gennem fremvæk-
sten af de rumoverskridende medier og de hurtige trafikforbindelser, det 
forandrer sit væsen, sin karakter, men det taber ikke i betydning og det 
forandrer ikke sin form i væsentligt omfang. Stedets særlige forhold til 
den virtuelle verden, men også til de rumligt bestemte nære omgivelser 
på den ene side og den tidligst bestemte tilgængelighed på den anden, 
såvel som dets position i det regionale tyngdefelt og i den regionale sym-
bolverden er altsammen noget der må give sig udslag  i design i den 
store skala. 

- Selve designrepertoiret udvider sig – tillige med arbejder der 
baserer sig på den konventionelle æstetik, geometriske proportioner, det 
konkrete rum og materialer – til en æstetik knyttet til iagttagelser i hurtig 
bevægelse og ikke mindst en æstetik knyttet til selvorganiserede verden-
er. Design vil derfor betjene sig af forskellige strategier dels for at kunne 
etablere en dybere forståelse af en situation og dels for at kunne om-
sætte denne indføling i sagens særlige karakter til passende løsninger. 
Disse tilnærmelsesstrategier kan betegnes med forskellige begreber. 
Rækkefølgen: „Se, erkende, blive opmærksom på, tyde, gøre til sit eget“ 
viser en tiltagende tæthed i forståelsen. 

I det enkelte tilfælde handler det om differentierede mentale processer, 
hvis forskellige intensitet kan sige noget om:

- Iagttagelse – fra en ren instrumentel over en forbigående iagt-
tagelse til en identifikation.

- Læring – fra forståelse over eksperimenter til handling.

- At tage ansvar – fra en laden stå til i relation til tingene over tin-
genes modifikation til skabelsen af noget nyt.

- At lade sig involvere - fra traditionen over konventionen til eks-
perimentet. 

- Erfaring – fra kognitive forståelser over en følelsesmæssig tagen 
i besiddelse til en kropslig erfaring.

- At gøre noget til sit eget – fra betragtning over interaktion til tileg-
nelse. 

- Bevægelse – fra vejen over tærskelen til kernen.

Jo mere de forskellige menneskelige sanser bliver involveret i design, 
desto dybere og mere vedvarende bliver indtrykket og forståelsen af 
situationen. Først på grundlag af sådanne erfaringer og deraf følgende 
indstillinger kan der opstå varige og rigtige (fordi de vækker genklang og 
ikke kun i snæver forstand er teknisk funktionelle) designkoncepter, som 
kan skabe åbne, indbydende „open minded“ strukturer med både stor 
kapacitet og stærk prægnans. 30.)

7. Udsyn /perspektiv 

Til trods for den øjensynlige variation i de forskellige bylandskaber, lader 
det sig dog gøre at formulere nogle almene designbestræbelser: 31.)

– De urbane landskaber må i fremtiden i endnu stærkere omfang 
end i dag indtage en formidlende position mellem det lokale sted og 
det globale niveau. Således må de på den ene side binde de forskel-
lige steder i regionens flerdimensionelle relationer sammen og på den 
anden side indebærer de sammenknytningen mellem det regionale by-
landskab og det globale niveau. Derfor må de i lige høj grad ‚give husly 
til’ elementer fra ‚verden’, der snarere følger globale regler, og til lokale 
elementer, fra ‚stedet’, der først og fremmest betjener den mindre, sted-
sligt begrænsede livs- og arbejdsverden. Ud fra denne midterposition 
følger nogle helt specifikke kvalificeringsopgaver.  

– Urbane landskaber som den nye form for bymæssighed bliver 
så netop produktiv når de danner særtræk der fører til produktive dif-
ferentieringer i økonomi og kultur. Kvalificeringen må derfor bidrage til at 
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hjælpe disse endnu unge bylandskaber til at kunne få en egen historisk 
udfoldelse. Derfor gælder det om at kunne modvirke den internationale 
tendens til ensartethed. Kvalificeringer bør derfor i hvert enkelt tilfælde 
have som mål at udvikle såvel særlige egenarter som vigtige forskelle 
til andre bylandskaber: Det handler om udfoldelsen af en egen identitet 
i egne historiedannende lag, og lige så vel om skabelsen af åbne, og 
alligevel særpægede kapaciteter som det handler om skabelsen af et  
indbydende rum med muligheder for  produktiv udfoldelse.  

– Urbane landskaber må muliggøre en åben udveksling, de må i 
samme grad legemliggøre den enkeltes udfoldelse og selvbestemmelses-
frihed i en demokratisk legitim selvorganisering og den aktive, produktive 
sameksistens af mangfoldighed og differentiering. Selvorganiserede og 
særligt udformede underordnede enkeltelementer og infrastrukturer må 
bringes i ligevægt med en ikke-hierarkisk, føderal struktureret ordning af 
helheden, der på den anden side må indeholde tilstrækkeligt med uorden 
og frihed til at forblive modtageligt for forandringer. Urbane landskaber 
skal være i stand til at udfolde forskellige former for demokrati. Urbane 
landskaber bliver i den helt nære fremtid indlysende til multikulturelle 
landskaber og må videreudvikle denne egenart og de dermed forbundne 
differentieringer til en produktiv kvalitet.  

De urbane landskaber er allerede i dag de indlysende arbejds- og livsom-
givelser for en stor del af befolkningen og de bliver som primære livsom-
givelser mere og mere dominerende. Deres forvandling er derfor af den 
allerstørste betydning. Den altoverskyggende opgave i den forbindelse 
består i at forvandle dem på en sådan måde at områderne stadig kan 
bebos og udnyttes af beboerne i en skridtvis transformation som samtidig 
er en kontinuerlig læreproces med en adfærdstilpasning til ressourcebe-
skyttelse og energieffektivitet uden tab i livskvalitet og demokratisk kon-
trol. At opnå en på demokratisk vis klar og entydig helhedsORDEN bliver 
dermed umulig uden at glide over i en form for ”Økodiktatur“. 
Men måske bliver det muligt at nærme sig en god og produktiv de-
mokratisk kontrolleret meningsdannende UORDEN med et menneskeligt 
ansigt.

(oversættelse maj 2007 Morten Daugaard)

(Filen havde som arbejdstitel overskriften: IKEA og Forstaden – Hvordan 

kan IKEA bidrage til en videreudvikling og kultivering af den spredte by. 
En lovende titel som manuskriptet godt kan siges at pege hen imod. 
Det her oversatte manuskript, som i store træk svarer til den forelæs-
ning Thomas Sieverts holdt på Arkitektskolen i Århus medio marts 2007, 
offentliggøres på tysk i et schweizisk planlægningstidsskrift i efteråret 
2007) 
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