
Kultur- og værdibaseret 
boligbyggeri

Det 4. byrum:
mellemrummet!

Eksempler fra Malmø… og København



Hvad er kultur- og værdibaseretHvad er kultur og værdibaseret
boligbyggeri?

Betydningen af den franske 
revolution for den moderne 
samfundsudvikilng?samfundsudvikilng?
Øh! Det er det for tidligt at 
sige noget om!sige noget om!

Kultur- og værdibaseretKultur og værdibaseret
boligbyggeri?
Hvad snakker du om!



K l di !Kultur og værdier!

Det må være noget der er vigtigt!
..Grundlæggende betydning!

Måske noget med mangfoldighed ogMåske noget med mangfoldighed og
kompleksitet i boligmiljøet?

EnfoldigeEnfoldige
boligområder! Boliger

udenuden
by!



’Måske handler det om sjov i gaden?’

TO ’BY’ OR NOTTO BY OR NOT
TO ’BY’!



Det virtuelleDet virtuelle
boligkvarter!

Har nettet 
overtaget det 
hele?

Betyder det y
fysiske miljø 
overhovedet
noget?



Mikrosociologi og kærlighed
’Mennesker mødes og sød musik opstår’ Jens August Schade



Connecting People!Connecting People!

The power of relations!



M d h dl f ldi h d?Mon det handler om mangfoldighed?

’Det er umuligt at regere
et landet land
med så mange oste!’
Charles de Gaulle,,
studenteroprøret i 1968

Boligområder
med mangeg
ostebutikker!?



Kulturelle
b li åd !boligområder!

Er det noget iEr det noget i
den retning?den retning?
Måske!



PER RIISOM
• Grundlægger af Nordic City Network

• Konsulent for Malmø Stad siden 2003• Konsulent for Malmø Stad siden 2003

• Gehl Architects, København



Hvad er et boligområde?
Et sted at bo – bare?

Et sted at leve kun?

Eller et sted at være menneske – medborger?



Boligomåder!g
Humanisme som drivkraft?



Men hvad er så kultur?
Og kulturelle boligomåder?

Kultur = den måde vi er sammen på
• forbundethed
• fællesskab• fællesskab
• demokrati
• hjertelighed

li h d• venlighed
• respekt
• anerkendelse
• åbenhed
• det fremmede



Kultur – en menneskelig evneg

Det grundlæggende:
• overskridelse af den biologiske bestemmelse• overskridelse af den biologiske bestemmelse
og begrænsning 

• fra små etniske sociale fællesskaber  i landskabet 
til store multikulturelle samfund i byertil store multikulturelle samfund i byer

Kultur er blevet en elementær 
livsytring for mennesker i fællesskab! 
Men er der rum for kultur 
i boligområderne?



Byrummet – a sence of citizenshipByrummet – a sence of citizenship



Hvad er værdier?
Og værdibaserede boligområder?

Åbne humanistiske værdier:
• Mangfoldighed
• Åbenhed• Åbenhed
•Tolerance
• Inklusion

At bruge humanistiske værdier 
som grundlag for boligområder!

BO01 i Malmø ’etBO01 i Malmø - ’et
sandt menneskebad!’



Den funktionalitiske modelDen funktionalitiske model

l db il i d i f d• Fra landbrugs til industri samfund

• Frihed, lighed, velstand, ensartethedFrihed, lighed, velstand, ensartethed

og massesamfund

•Velfærdssamfund og massebyggeri

E ’b ki ’• En ’bo maskine’

• Mennesket som arbejdskraft og vareMennesket som arbejdskraft og vare



Den funktionelle ’bo maskine’

Fra industrisamfund til X samfundFra industrisamfund til X-samfund
60/70/80’ernes skandaløse boligbyggeri
Kulturelle ørken landskaberKulturelle ørken landskaber
Massesamfundets undertrykkende værdier
Hjerteskærende autismeHjerteskærende autisme
Statslig vækst kynisme

V lk !Velkommen!



ØRESTADEN KøbenhavnØRESTADEN København

En
k lt lkulturel
ørken!



Rum til 
k tmennesket

Rum til alle
R tilRum til
fællesskabet
R til dRum til den
enkelteOk!

Kultur og værdibaserede bomiljøer



Byrummet som boligstrategiByrummet som boligstrategi

Folkets Park Malmø
OOm at 
blive en 
medborger



Byrummet som strategi i boligområder!y g g

BOO1 Malmø

En menneske 
rambla!



Byrummet som strategiy g

Barcelona – demokratieringg
Tokyo – socialisering - venlighed
Barcelona – værdighedg
Cape Town – ny kultur
Bogotá – ny kultur (You Tube)



Byrummets primære rolle

– at være et kulturelt dannelsesrum

Kultur
SamværSamvær
Demokrati
Fællesskab
IndividualitetIndividualitet
Selvdannelse



Paradigmskifte
Kultur den måde vi er sammen på somKultur – den måde vi er sammen på som

fællesskab



Samvær Livsglædeg



Demokrati – byrummet somDemokrati – byrummet som
talerstol



Fællesskab MenneskelighedFællesskab Menneskelighed



I di id lit t å ?Individualitet også plads til mig?



Selvdannelse Individets scene

At realisere sit potentialeAt realisere sit potentiale
At finde sit livs mening
At finde plads iAt finde plads i
fællesskabet



Livets mening!Livets mening!

At være nogetAt være noget
for hinanden.



Social kapital i 
boligområder
Værdien af netværk
¼ af økonomien
Norden ligger bedstgg
Bygger på folkelige 
bevægelserg
Hviler på 
humanistiske
værdier
Måles
i
tillid



Nye kulturelle byrum i boligområder
• Urban

Nye kulturelle byrum i boligområder
Urban
akupunktur

k d• Eksisterende
boligomåder

• Multi
funktionellefunktionelle
byrum

• Det 4.byrum



Forskellige udviklingsstrategierg g g

80’erne: boligforbedringg g
90’erne: sociale initiativer
00’erne: arkitektonisk profilp
10’erne: byrummet



Byrummet som scene fejltagelsery j g

ArkitektoniskeArkitektoniske
byrum
AbsurdeAbsurde
byrum
NostalgiskeNostalgiske
byrum



Det kulturelle multifunktionelle byrum

Boligområdeg

Byrum



Det multifunktionelle byrumDet multifunktionelle byrum



Det multi funktionelle byrum

Det
blandedeblandede
byrum
somsom
urbant
implantatimplantat



New YorkNew York
Midlertidige
byrumbyrum
Et levende 
debatoplægdebatoplæg



Byrummet som boligstrategi
Et kompleks af 
Virksomheder ogVirksomheder og
institutioner.. 
Mødesteder cafeerMødesteder, cafeer,
biblioteker...
Værdier i byrummetVærdier i byrummet
Kultur som ’driver’
NetværksdannelseNetværksdannelse
Frivillige og 
professionelleprofessionelle



Malmø SymposiumMalmø Symposium
’Kulturelle byrum?’

Ny kundskab og indsigt til boligområder!
En tværvidenskabelig dialog:g g
Sociologi/kultur/identitet/sociale medier.. 



Værdibaserede byrum i MalmøVærdibaserede byrum i Malmø
K lt / tt kti it t/i tiKultur/attraktivitet/innovation
Mangfoldighed/åbenhed
Tolerance/social inklusionTolerance/social inklusion
Ansvarlighed/kompleksitet



VÆRDIANALYSEVÆRDIANALYSE
S dScorecard



D t l t b l bDet elementære - banale byrum

Plads til mennesker
Den lille skalas store betydning
Et sted der kan bruges
Et h dEt hverdagsrum
Fri for iscensættelse, spektakulær arkitektur og tematisering



Og så er det ellers op til Jer!Og så er det ellers op til Jer!



slut





Det nyromantiske landskabsrumDet nyromantiske landskabsrum
/ et reflektorium



Public spaces – quality of life   
Helle Søholt, Partner & Managing Director



Paradigmskifte
Economy has changed our use of cities….y g

Experience economy, knowledge economy



How do we make sure planning adds value for people ? 

And when do we stop master planning ?
Existing Housing Area in Mexico 

And when do we stop master planning ?
Newly planned housing area in Mexico



What kind of cities are we developing right now?

What are the central values to these developments?p



At bygge foran operaenAt bygge foran operaen

Art Wave Lady of the Sea

Rød Sky 

Ånd



Virksomhedsledere siger!g

De urbane værdier,,
kvaliteter og livsform 
betyder meget for vore y g
medarbejdere og 
kunder!



TESER OM KUNDSKABSBYENTESER OM KUNDSKABSBYEN

Værdibaseret
byudvikling

Humanistiske værdier

Det 4. 
byrum…
………

- Holdbarhed

- Demokrati

M f ldi h d

………

- Mangfoldighed

- Tolerance

- Åbenhed

- osv.



KøbenhavnKøbenhavn

Velkommen omkring bybanen

Risiko: Værditab


