
Den moderne by er i en konstant tilblivelsesproces 
og rummer et enormt potentiale for etablering af 
nye typer af spatialiseringer. Den såkaldte periferi 
er centrum for den igangværende udvikling og ud
gør et katalog af uanede programmat iske mulighe
der, som blot venter på at blive udnyttet. Hvis der 
skal udvikles brugbare formgivningsredska ber, må 
blikket på den moderne by revideres. og relationen 
mellem by og landskab, mellem rummet og det 
byggede nyformuleres. 

Den amerikanske byteoretiker Albert Pope ud
trykker problemet således: 

»Den nutidige by, byen som i øjeblikket er under 
konstruktion, er usynlig. 

På trods af det faktum at millioner af mennesker 
bor i den, at den reproduceres i en uendelighed, 
debatteres i lærde selskaber og dagligt lider, er 
den konceptuelle forståelsesramme, som ville gø
re os i stand til at se den, mistænkeligt fraværen
de« (Pope 199~ s. 2~ 

Det handler om identificering af nye rumlig e ty
per, hybrider mellem by og landskab, pa ra-urbane 
mutationer og overgangsformer. Udfordringen lig
ger ikke i at udforme nye utopier, men i at sam
menflette de eksisterende lag, iscenesætte det 
artificielle landskab og etablere nye netværksmu
ligheder. I artiklen »Andre Rum« retter den franske 
fiosof og idehistoriker Michel Foucault opmærk
somheden mod rummets betydning i det 20. århun
drede og kommer med betragtningen: »Vi befinder 
os i en tid, hvor verden, tror jeg, opleves mindre 
som et stort liv der udvikler sig gennem tiden, end 
som et net der forbind er punkter og fletter sine 
tråde« (Foucault 1997, s. 87). 
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Årtier efter af kunsten banede vejen ud i det u
kendte territorium,1 sidder arkitekterne stadig til
bage bag volde af sentimentale forestillinger om 
den autentiske by. Det er nødvendigt at gøre op 
med det koncentriske bybillede og fo rlade den 
avantgardistiske position, der pr. automatik vælg er 
at ekskludere 'den grimme og ordinære' virkelig
hed, som dækker hovedparten af vore byer. 

Hvis der overhovedet skal udtænkes måder for, 
hvordan den nutidige kultur kan fo rmes og præ
ges, skal der udvikles nye kognitive kort, konstrue
res begrebslige værktøjer og fo retages fordoms
frie opdagelsesrejser ud i de moderne livsfa rmers 
rumlige organisation. Det er på tide at lægge de 
uproduktive tabsberetninger bag os og i stedet 
rette blikket mod det betydningstomme felt, som 
udgør størstedelen af de nutidige byområder. Lad 
os møde de 'beskidte realiteter' og tage på ekskur
sion gennem korridorbyens bebyggede enklaver 
og koloniserede landskaber. 

02 Byen 
11993 afsluttedes den sidste fase i udbygningen af 
Ring 2 omkring Danmarks største provinsby, År
hus. Ringgaden, den første større omfartsvej, blev 
anlagt ca. 50 år tidligere. Området imellem de to 
bueformede anlæg udgør 'de gamle forstæder' og 
dækker et areal svarende til mere end syv gange 
den indre by. På ydersiden ligger 'de nye forstæ
der', byens vækstlag og de postindustrielle eks
pansionszoner. Det er her, byudviklingen fo regå r, 
og det er her, at det moderne Årh us formes. Hele 
vækstzonen fra den nye ring til motorvejen vest for 
byen omfatter et areal på godt og vel 30 ga nge den 

indre by. Den eksponentielle byvæ kst har ikke gi
vet os megen t id til at væ nne os til de nye omgivel
ser. Målt med vækstraten indtil Første Verd enskrig 
ville den nuværende bys omfang have svaret t il 
omkring 20.000 års udvikling. 

Forstaden er ikke bare en addition, den marke
rer en helt ny æra i byens historie. Det, som mulig
gør og holder sammen på den enorme spredning, 
er vejsystemerne. Infrastrukturen er den nutidige 
urbanismes DNA. Ringvej 2 gennem det moderne 
Århus er trods navnet ikke nogen egentlig ring, 
men snarer en blød banan som forbinder de vest
lige forstæder med Vejlby i nord og Skåde i syd. På 
ydersiden af 02 er de tidligere landsbyer Egå, Lis
bjerg, Skejby, Tilst. Brabrand, Stavtrup, Hassel
ager og Tranbjerg enten i færd med eller al lerede 
smeltet helt sammen med resten af byvævet. 02 er 
hverken en perifer omfartsvej, der leder gennem
rejsende uhindret vid ere, eller en borgerlig kultur
promenade a la Wiener Ringstra~e. Den er hoved
færdselså ren gennem den moderne bykorridor, 
hvor fle rtallet af århusianerne lever og bor. Ringen 
er samtidig rygraden i byens netværk af infrastruk
turer og distributionsenheder. Hertil er alle vitale 
områder plug'et ind, og herigennem foregår den 
nødvendige cirkulation af varer og arbejdskraft. 
Herude i den postindustrielle urbanisering foreta
ger masseku lturen sine hverdagsritualer, og her
fra er der direkte forbindelse til alle perimeterby
ens arketypiske kvarterer og oaser. Den 25 km 
lange korridor forb inder den spredte bys enklaver 
af ubestemmelige landskabsrester, åbne rekreati
ve græsflader, labyrintiske parce lhusområder, mo
dernistiske betonmonolitter, dot. com-domiciler, 
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storcentre, gør-det-selv-ma rkeder, fortificerede 
kommunale anlæg, hoteller, tankstationer, koloni
haver, drive-in-restauranter og nedlagte landbrug. 
Ringvejens dynamiske rum t egner et karakteristisk 
snit gennem den nutidig e bys struktur og er samti
dig en odysse gennem provinsbyens sociale geo
grafi. 

Potemkinkorridorer 
Der, hvor ringvejen skærer hovedindfaldsvejene, 
ligger 0 2 Byens trafikale knudepunkter. De indde
ler zonen i fem distrikter og fungerer som den nu
tidige bys portaler. De gamle hovedveje, Grenåvej, 
Ra ndersvej, Viborgvej, Silkeborgvej og Skander
borgvej har udviklet sig til moderne handels- og 
indkøbsg ader, en form for ekstruderede byporte 
eller trafikerede supermal ls med hver deres ind
købscenter som kommercielt trækplaster. Veri
centeret på Grenåvej, lkea på Randersvej, Bilka på 
Viborgvej, City-Vest på Silkeborgvej og Viby-cen-

. teret på Skanderborgvej er ankerpunkterne i den 
vifteformede struktur. 

De fem hovedkorridorer har udviklet en særlig 
bebyggelseskultur af indkøbskamre i beton omgi
vet af asfalt og reklameskilte, som udnytter signal
værdien langs vejen og lever af den konstante tra
fikstrøm. Disse moderne 'Potemkinkorridorer'2 er 
lemmerne i ringvejens struktur. Her købes der fø
devarer, hentes byggematerialer, skiftes bil, kig
ges på græsslåmaskiner, aflives kæledyr og spi
ses fastfood. 

McDonald ved Tilst er en 28.000-del af et globalt 
fænomen, restaurantkæden har flere medarbejde
re, end de r er indbyggere i Århus. Burgerhytten, 

su burba niseringen og markedskræfternes auto
matpi lot, har for længst sat sit karakteristiske af
tryk på landkortet. Fingerplanen for Århus er ble
vet til en gigantisk 'pote'. En verdensomspæn
dende freewaycu lture har sat kløerne i det grønne 
underlag . De åbne landskabsbånd mellem de ra 
diale indfaldsveje er blevet syet sammen af de nye 
infrastrukturer. I dag ligger ringvejens 30 meter 
brede asfaltbånd som en udspændt demarkations
linie hen over det sammenvoksede byskab og gi
ver et enestående indblik i byens topografi. 

(H)edge City 
Fra det nordlige udspring ved Grenåvej går det op 
over Christiansbjerg til Hasle. Strækningen mellem 
Randersvej og Viborgvej er domineret af en ba
stant støjmur, en grøn fortrængningskulisse, der er 
opstillet af kommunen som et velment forsøg på at 
skjule eksproprieringens bagsider. Bag stålhæk
ken ligger udstrakte kvarterer af enfamiliehuse og 
klumper af kolonihaver, men de store villakvarte
rer langs ringen aftegner i forbifarten nærmest in
gen nævneværdige indtryk. Det endeløse felt af 
spredte sadeltage ligger gemt under et enormt 
løvtæppe og barrikaderet bag kilometervis af li
guster. Fra vejen ser man stort set ikke andet end 
trætoppe og flagstænger. Der er som at køre gen
nem en plantage, der holder fødselsdag, kun de 
store lygtepæle og ga ngbroerne over trafikslugten 
fortæller, at der er ta le om en form for by. 

(H)edge City, den rea liserede udgave af haveby
visionen, frelste ikke alene den industrielle by for 
fortætningsdøden, den opfandt også udstræknin
gens problem .. Den typiske villaby er i dag en for-

skelsløs udstrækning af typehuse og arealudlæg
ning. Det er ikke den byggede orden, som domine
rer rummet i 'The Garden City of Today'. Husene 
kan være smukke, opført i røde håndstrøgne sten, 
med carport eller gavltrekant i pastelfarve, det gør 
overhovedet ingen forskel, for alle de individuelle 
variationer opløses alligevel i det grønne hav. 

Omkring krydset ved Viborgvej dukker et men
neskeskabt morænelandskab op af horisonten og 
ændrer omgivelserne dramatisk. En majestætisk 
høj af jordaffald bryder den byggede orden som en 
dynge af 'basal materialitet'. Den enorme bunke af 
rå og uformet stoflighed virker som et kraftfelt midt 
i den nutidige bys formelle virvar og symbolske be
tydningsstorm. Byudvikl ingen skaber ikke kun nye 
bebyggelsesformer, den producerer i høj grad og
så nye typer af landskabsrum og åbne territorier. 
De unavngivne og midlertidige landskabshybrider 
er på en gang urbane t ilflugtssteder og lokale ob
servatorier. De 'grimme høje'3 er, allerede inden 
de fredes og kamufleres som kulturlandskab, yn
dede udflugtsmål for mountainbikere og andre for
stadsmennesker, som ønsker at skue ud over by
ens uskarpe horisont. 

Urbaniseringens eksternaliteter - den residuale 
by - er ikke et fortabt land, men repræsenterer blot 
et nutidigt landskab, som endnu ikke er optaget i 
kata loget over steder med betydning. Landskabs
resterne omkring de store trafikårer fungerer som 
et alternativ til det scenograferede og overvågede 
rum i de historiske centre. Grafitti-malere, skaters, 
motionister, dra geflyvere og fo relskede teenagere 
udnytter aktivt frirummet i overskudslandska
berne4 langs ringvejen. 
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Ringvejskulturen virker i sammenligning med den 
tætte by som en amorf zone af sammenhobede 
konstruktioner og ukendte symbolske udvekslings
forhold. Det senmoderne bymønster følger helt 
nye lovmæssigheder og kan ikke tillægges nogen 
betydning i forhold til en klassisk bymorfologi. Om
råderne langs ruten har overtaget navnene fra de 
landsbyer, som lå her tidligere, eller efter de land
skabstræk, som engang var karakteristiske f.eks. 
Højbjerg, Hasle eller Viby, men de enkelte 'non-si
tes'5 og mellemrum er navnløse som sorte huller i 
bevidstheden. Kører man f. eks. ad Ringvejen ved 
Åby, møder man på et tidspunkt en henvisning til 
Det Danske Brandværns Museum. Stedet, hvor 
museet ligger, har ikke noget navn, men kan be
skrives som omtrent der, hvor ringen møder jern
banen for enden af den blinde vej, bag entrepre
nørforretningen. I enklaven ligger foruden museet 
lidt beboelse, en bilforhandler og en række ube
stemmelige kasser med navneskilte i neon på ta
get. En ku lturinstitution, en tom industrigrund og 
en parkeringsplads er forenet til et ubestemmeligt 
sted, en typisk ø i forstadshavet, på kanten af åda
lens grønne kile. Disse wastelands og 'vage ter
ræner' kitter den moderne bys elementer sammen, 
men den sammenvævede forstads historie fører 
hverken tilbage til byen eller landskabet, stedet el
ler traditionen. Suburbia er ophavsløs, har ingen 
grundlæggelsesmyter, 'age value' eller historisk 
alibi, som kan fastholde og forankre en unik identi
tet.6 Samtidighedens spatiale drama er usynligt. 
Ved ringvejen ophører pr. automatik enhver stabil 
fortælling om byen som betydningsfyldt fænomen. 
Forstadens historieløshed bliver både opfattet som 
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et totalt fravær af idealforestillinger og betragtet 
som en truende disintegration af det sociale rum. 
Den ny bys krise er ikke blot arkitektonisk og rum
lig, men er i høj grad også semantisk. Den nutidige 
byudvikling har status som et rent pragmatisk pro
jekt, en succesfuld katastrofe tappet for skønhed 
og atmosfære, fremmedgjort og ude af stand ti l at 
manifestere æstetiske dimensioner. Zonen mellem 
det åbne land og den historiske by repræsenterer 
et kollektivt fortrængt territorium. Forstaden mang
ler en episk dimension, en historie, der kan fæstne 
dens materialitet og fastholde strukturen som en 
meningsfuld fortælling. Kommer man f. eks. i bil til 
Århus sydfra ad motorvej E45, ender man i et kryds 
ved ringvejen omgivet af græssende heste, nogle 
træbarakker til hjemløse, en byggemodnet grund 
til et kommende firmadomicil, spredte klynger af 
gamle kolonihaver og en enorm, indhegnet fod
boldbane. Et symptomatisk sammentræf af fo r
tidslevn og moderne livsformer. Hesten, der en
gang var folkets transportmiddel, græsser ved mo
torvejen, og arbejdersamfundets kolonier af 
husholdningsbrug ligger side om side med fritids
samfundets organiserede legepladser. Det private 
erhvervslivs økonomiske mirakel venter over for 
kommunens sociale eksperimenter. Her midt i 
funktionssammenstødet står et ski lt og definerer 
tærsklen til smilets by. 

Orienteringen i dette nutidige 'byskab' af se
mantisk virvar opretholdes via piktogramme r, 
hvide asfaltreflekser og blå supergrafik. Hvis man 
kan se sit bestemmelsessted, er man formodentlig 
allerede kørt for langt. Selv de blinde får assistan
ce i dette tumultariske resonansrum. Ala rmer bip-

per, nå r de komplicerede reguleringsmekanismer 
melder klar bane. 

Den utætte bys logik er ikke styret af kendte ar
kitektoniske ordner, men af tid og mulige forbin
delser. Afstande måles i minutter. Der er femten 
minutter fra Viby Torv til Domkirken, men kun ti ti l 
Skanderborg, hvis man tager motorvejen. Bustu
ren med 15eren fra Banegården til Skjoldhøj-kolle
giet i Brabrand er som en tur til Horsens ad E45. 
Bosætningsmønsteret i pendlerbyen er styret af 
forbindelserne til det infrastrukturelle netværk. Fo
restillingen om stedet som en særlig karakteralli· 
ance har ingen nytteværdi som redskab til forstå
else af forstadens bebyggelsesstruktur. Den nu
tidige by er ikke maskeret bag en ånd, men må 
tages for face va/ue. De moderne bygninger ligner 
hinanden overalt, og det kunstige landskab mellem 
kasserne må defineres som komplementærmæng
den til det elaborerede loci. E45 møder 02. 

Stederne i den nutidige by er ikke præget af tra
dition og dybe historiske spor eller forbundet med 
stedfæstede fortællinger, som kan determinere en 
betydning. Det er kun overfladen og det synlige, 
som er til stede. Bag det åndløse image gemmer 
sig derimod en permanent dynamik af transit og 
mobilitet. Moderne kommunikationsmidler er ikke 
afhængigt af kropsbase rede udvekslingsformer, 
og forstadens forladthed er ikke udtryk for agora
fobi, men afspej ler den nutidige bys virtuelle rum. 
Ringvejen ha r ikke noget privilegeret sted, men er 
en sum af positioner, som hver især udfylder for
skellige funktioner. Uden de 2000 km asfalterede 
arterier ville det moderne Århus ikke eksistere. 
Den nutidige by er mere en urban proces, end den 

Parkeringsplads i Viby. 
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er et urbant sted. Det postindustrielle forbruger
samfunds rumlige organisation er polynuclear, og 
den nutidige bys konfiguration danner et hetero
gent fletværk af sammenvævede enklaver. Det 
mono-centriske byparadigme kan ikke rumme det 
nutidige virkelig hedsbillede. Suburbia er en hybrid 
af overplanlagte områder og entropiske landska
ber, offentlige arealer og private sfærer, interiør 
og eksteriør, bygn ingsmasse og landskabsflow. 

:te-Byen 
I det sidste kryds kan man enten køre videre mod 
syd ud af byen eller dreje mod nord ned til havnen 
og turistattraktionerne i den historiske bydel. Skil
tene i krydset henviser til et »centrum11, for den 
monocentriske bymetafor præger stadig den offi
cielle tegngivning i 02 Byen. Det hedder f. eks. 
Århus »C« i området omkring Domkirken på trods 
af, at der daglig er flere århusianere i transit ude 
ved ringvejen og sikkert flere shoppere ved Bilka i 
Tilst end turister på Store Torv. Der er fl ere meter 
zebrastribet fodgængerfelt i 02 Byen, end der er 
højstemt Strøg i centrum, men konkurrencen er 
imidle rtid blevet politisk reguleret, så brostens
kvartere rne ikke behøver at frygte nye storcentre i 
den ekspanderende vækstzone. Den historiske by
kerne rustes til kampen mod udviklingen med stor
stilede revitaliseringskampagner, historiserende 
stiløvelser og heroiske fredningsprojekter.7 Et 
kosmetisk mobiliseringsarbejde er begyndt og vel
menende byentusiaster forsøger at redde, hvad 
der er t ilbage af oprindelig karakter og uskyld i de 
histori ske byområder. Velfærdsamfundet er trådt 
til og sat :te-Byen på overførselsindkomst. Bekym
ringen for de små butikkers overlevelse og ønsket 
om at bevare et bestemt historisk bybillede som 
æstetisk ramme har omdannet Århus C til noget 
nær en temapark. Den tidligere Åboulevard, fra 
Magasin til Europa Plads har været på »C«-vita
min-kur og er blevet omdannet til en ny fo rlystel
sespark efter opskriften Århus a la 1930 + Barce
lona= La Belle epoque. Frilægningen af åen har gi
vet Århus det strejf af Nyhavn, som byen altid har 
manglet Det publikumsombruste kajanlæg er en 
stribe af overdrevne forske lle.8 En fransk fortovs
cafe er presset ind mellem en skotsk pub og en 
ægte New Yorker-bar. Ved siden af ligger et itali
ensk »tranoria1<, og det eneste, der mangler i ka
va lkaden, er et dansk værtshus. Foran temabe
værtningerne er »den spanske trappe« blevet 
samplet ind for at gøre det hele lidt mere barokt. . 

Åen svømmer over af succes, resten af :te-Byen 
er parat til at følg e efter, og det private vagtværn 
står klart til at bortvise eventuelle fredsforstyrrere. 

Cityforeningen har i samråd med kommunen be
sluttet, at narkomanerne, bumserne og alle de 
fulde fattigrøve med medbragte bajere hel lere må 
finde andre steder at være. Byrenoveringen har 
kostet mange penge, og derfor må handelen helst 
ikke forstyrres. Den autentiske by er trods alt kun 
et marked, ikke et socialt projekt. 

Næste fase at forskønnelsen er allerede i gang: 
lille Torv og Store Torv har fået ny belægning i 
'gammel stil', og Strøget mangler kun en over
dækning for at være fuldt ud interiøseret. 

Den politiske begejstring for gågader og bilfrie 
byer lider imidlertid under et 'Skjern Å-syndrom', 
dvs. en tvangsforestilling om at byudviklingen kan 
styres tilbage til en oprindelig og mere harmonisk 
tilstand. Revitaliseringen er ikke historisk fordoms
fri, men styrer mod et ønskebillede af det individu
elle sted og er derfor først og fremmest et æstetisk 
projekt. Det offentlige rum er blevet til ·det offent
lige billede' (jf. Virilio 1989, s. 125), ikke blot i den 
nye bykorridor. men også i den genskabte 'gamle' 
bykerne. Forestillingen om byen er ramt at vemod, 
og den nutidige by betragtes med stedmoderl ig 
bekymring som en tragisk parodi på den ægte 
vare. Bag strøgets historiske facader gemmer sig 
imidlertid moderne betonbyggerier som skuffer i et 
effektivt kasseapparat. På bagsiden ligger parke
ringspladserne til pengetransporterne og vare ind
leveringsramperne gemt tor at skåne det histori
ske miljø. Biltrafikken ledes bag om kulisserne, så 
statistoptogene af hestevogne, folkedansere og 
tilrejste fodgængere ikke forstyrres. Borgerne er 
tor længst fortrængt af shopperne. :te-Byen er al
lerede en mall. En næsten tro kopi at de ægte 'er
satz downtown' som City-Vest, Viby-Centret, Stor
center-Nord, Veri-Centret osv. Bycenteret følger 
åbenlyst forstadens udviklingsmønster. Dybt inde i 
'midtbyen' findes uudnyttede områder og waste
lands skabt på ruinerne af de udtjente industriare
aler, marginaliserede havneområder og forældede 
infrastrukturer. Periferiens orden er imploderet til 
·centeret'. Der er ikke længere stilstand i orkanens 
øje. 

I sammenligning med omfanget af de nye by
mæssigheder, som ringvejen inducerer, er »C« en 
mindre enklave, men 02 Byen har ingen historiske 
monumenter og dermed ingen symbolsk magt eller 
politisk bevågenhed. Ude i periferien ligger, hvad 
den franske arkitekt Dominique Perrau lt (1999, s. 
45) har ka ldt 'fremtidens fortidsminder', de nye 
magtinstitutioner, forva ltn ingerne, IT-virksom
hederne, dagbladene, DR og TV2, sammen med 
dagligvaregiganterne Dansk Supermarked, FDB, 
fritids- og klubsamfundets haller, tæmmede plæ-

ner og golfbaner. Dg klonerne over dem alle: Shell, 
Block Buster og McDonald's. De 25 minutters 
køretur fra nord til syd ad ringvejen er som en do
kumentarfilm om den moderne by transmitteret 
live gennem bi lens forrude. En perlekæde af beret
ninger om de modernistiske visioners vernakulare 
virkelighed. Drive-in-reality. Ringvejen er samtidig 
en seriel vision af byggede manifester, et deja-vu 
af det 20. århundredes byidealer og en rundrejse til 
de nye typer af territorier, som kendetegner vor 
tids urbaniseringer. Den moderne byplanlægning 
har skabt en øgruppe af utopier. 02 Byen er havet 
imellem dem. 

Markedskræfternes globale triumf har skabt en 
samfundsorden, hvori byudvikl ingen åbenbart fo
regår af sig selv og efter et mønster, som tilsyne
ladende unddrager sig enhver lighed med aner
kendte bymæssige idealer. Den moderne by be
skriver Koolhaas (2000) som et »patchwork af 
permanent mangel på sammenhæng« - Junk
Space. Bilismen og velfærdssamfundets masse
kultur har tilsyneladende skabt en by uden egen
skaber,9 som arkitekter og urbanister hidtil har for
to lket som forske llige grader af katastrofal 
fejludvikling. Byvækst ude af kontrol, en dystopisk 
besættelse antagelig uden styringsprincipper og 
fuldstændig tømt tor genkendelige kvaliteter -
sprawl. Sub-urbia eller paria-byen bliver diagno
sticeret som en form for urban metastase, en rest 
af et ulykkeligt fejltrin som må genoprettes. De 
planlægningsmæssige reaktioner på udviklingen 
herhjemme spænder fra fortvivlelse og iron i til po
litisk forbud . Massekulturens hedonistiske reg ime 
er blevet erklæret formløst af avantgarden, de in
tellektuel le og de politisk korrekte meningsdan
nere. Forstadens historie, som den skrives i dag, er 
en lang og tragisk fortælling om tab af betydning 
og forfald af traditionelle bymæssige kvaliteter. 
Kritikken af den nutidige by tager udgangspunkt i 
det traditionelle bybegreb og dets centripetale 
metafor. En falsk bevidsthed der udelukkende pro
ducerer midtsøgende billeder af kraftfulde centre, 
som aftager rad ialt og ender i en form for perifer 
ti lstand af mere eller mindre ku lturløshed. Bag ide
alet ligger en automatisk forestilling om det bygge
des forrang over det åbne, som stammer fra en 
mytologisk forestilling om byen som adskilt fra og i 
modsætning til landskabet. »Alle teorierne om 
rummet baserer sig på en tvangsmæssig beskæf
tigelse med det modsatte, substansen, dvs. arki
tekturen 11 (Koolhaas, 2000). Det offentlige rum, som 
vi kender det fra den historiske bys gader, veje og 
pladser, er blevet ophøjet til garant fo r den borger
lige offentlighed og udtryk for den autentiske civi-
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Den nutidige by. Collage af forfatteren. 

lisation. Kulturkritikken ser konsumsamfundet og 
suburbia som en udhuling af rummets symbolske 
og politiske ladning. Diskussionen om byen og 
dens fremtid lider i høj grad under en uproduktiv 
og 'histocentrisk'lO forestilling om center og peri
feri, historisk og moderne, kardinal og marginal. 
Og om bymidte og forstad, ophav og yngel. »Den 
stædige fastholdelse af det koncentriske princip 
som en fiks ide gør os alle til bro-og tunnelfolk, an
denklasses borgere i vores egen civilisation, gjort 
retsløse af en dum overensstemmelse i vores kol
lektive eksil fra centrum« (Koolhaa s, 1995, s. 1249). 
Den tilbageskuende og virkelighedsfjerne forestil
ling om byen er i øjeblikket den største hindring for 
overhovedet at begribe den moderne realitet, som 
udspiller sig for øjnene af os. Bitterheden bunder i 
den udbredte opfattelse, at forstaden og det 20. 
århundredes infrastrukturer hverken t ilhører al-
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menvellet, har potentiale som offentl igt rum eller 
er ladet med skønhed. 

I forstadens tilsyneladende håbløse funktions
sammenstød ligger imidlertid spiren til konstrukti 
onen af helt nye konglomerater af urbane ophob
ninger, landskabelige overgangszoner og kultu
relle krydsninger. Den spredte by er i en konstant 
tilblivelses- og transformationsproces, som bare 
venter på, at planlæggerne og arkitekterne griber 
chancen og kommer med nye visioner for, hvordan 
den moderne vi rkelighed kan tænkes og formes. 
Den såkaldte periferi er absolut ikke marginal. Nye 
arealanvendelsesformer opstår i periferien, langs 
de infrastrukturelle korridorer og på grænsen til 
det åbne land. Energilandskaber med vindmøller, 
solfangere, akkumulering af biomasse og rodzone
anlæg som mod erne parterre-haver. Rekreations
Jandskaber som vidtstrakte åbne og programme-

rede felter med forskellige sammensmeltede tek
sturer af naturlige og kunstige belægninger. For
tættede bånd af skov og buskads med udlagte stie r 
scenograferet som bevægelsesmæssige eventyr, 
der fletter forstadens enklaver af beboede øer 
sammen med parkerne og turistattraktionerne i 
centrum. Shoppinglandskaber med endeløse as
faltfe lterflankeret af reklamer, ikonografiske kul is
ser og neon glow vis-a-vis det arkaiske kulturland
skab. Betonholdere med Disneyficerede kulisser 
af vrangvendte bysimulacre, der fungerer som an
titeser til netværksbyens usammenhængende og 
flimrende indtryk. Overskudslandskaber af jord
volde som skandinaviske alper og bufferzoner af 
hængende haver langs indfa ldsveje og ringgader. 
Restarealer af entropiske landskaber der ligger 
spredt som ubeboede øer i fo rstadshavet. Mobili
tetslandskaber af byvestibuler, storskalabyggerier 

og dynamiske rum langs de moderne infrastruktu
rer. En overflod af collageverdener, mellemrum og 
eksalterede sammenstød som rummer indlednin
gen til fortællingen om livet i det 21. århun drede. 

Suburbia er samtidens 'Rosetta-sten' (Koolhaas, 
1994, s. 9). og nutid ens idiom venter bare på, at vi 
skal gå i gang med at foretage nye læsninger af 
dens vage terræner og navnløse steder. Der mang
ler morfologiske definitioner, som gør os i stand til 
at forstå dens hybride fe lt af enklaver, infrastruktu
relle korridorer og artific ielle landskaber. 

Hvis vi ønsker at kommunikere med de nye be
tydningsmønstre, som ligger overa lt i forstaden, 
må vi udvikle kort, kognitive skemaer, begrebslige 
forståe lsesrammer og foretage fotografiske kam
pagner ud i det betydningstomme landskab. Den 
centripetale forestilling om byen må revideres, så 
der åbnes for nye narrativeringer af tomrummet i 
den moderne by. Det urbane vo id venter på, at ar
kitekterne og urba nisterne udvikler nye værktøjer 
og strategier, som kan eksponere den nutidige kul
tu rs poetiske dimensioner og udnytte den nutidige 
bys prod uktive potentiale. Der er behov fo r at fo r
mulere byplanlægningen for de åbne huller i det 
artificielle landskab, som omgiver enklaverne i den 
moderne by. Territorialiseringen af overskuds
landskaberne i den spredte by er mindst lig e så 
vigtig en arbejdsopgave, som formgivn ingen af 
den byggede masse. Faktisk ligger der oceaner af 
rum tilbage, efter at den moderne planlægning har 
udlagt sine enklaver af forskellige ordener. 

Boris Brorman Jensen er partner i tegnestuen Transform 

og ph.d.-studerende ved AUC. 

NOTER 

De citater, der bringes i artiklen, er enten oversat af forfat

teren eller af Morten Daugaard. 

1. Landart har siden begyndelsen af 60erne arbejdet med 

læsninger af det artificielle landskab, og kunstinstitutionen 

har for længst forladt det modernistiske værksyn, som sta

dig præger arkitekternes diskussion af byen. 

2. Potemkinkulisse - noget der skal syne af mere, end det 

er. Udtrykket stammer fra slutningen af 1700-tallet, da den 

russiske kejserinde Kata rina den Store for første gang 

skulle besøge sine nye besiddelser ved Sortehavet. Mini· 

steren Potemkin havde opstillet en række kulisser, der på 

afstand så ud som beboelsesområder for at vise kejser· 

inden, at koloniseringen var succesfuld og videre frem· 

skreden, end den faktisk var. 

3. »Grimhøjcc ved Brabrand nord er det eneste af jorddepo

terne langs ringvejen, som endnu off icielt er navngivet og 

dermed etableret som sted. 

4. Jf. Tom Nielsen 120011 - 'overskudslandskaber' står for 

den dobbeltbetydning, at disse områder rent fysisk produ

ceres som overskud (bygg eattald og lign.), men samtidig er 

tilovers som fravær i planlægningen. 

5. Non-sites er landskabskunstneren Robert Smithsons be

tegnelse for de betydningstomme områder, som findes 

overalt i udkanten af byerne og de spredte forstæder. Hans 

landskabeliggøre Ise af disse non-sites bragte begrebet om 

entropiske landskaber ind i kunstverdenen og kan ses som 

et af de første æstet iske forsøg på at indlemme suburbia. 

6. Koolhaas definerer den generiske by ud fra en antagelse 

om, at identity er lig age value og identitystår i modsætning 

til generic. Se også Stanislaus Fung (1999). 

7. Det hedder således i kommunens »Overordnede princip

per for byarkitekturen«, at »Århus og især Midtbyen rum

mer mange historisk og arkitektonisk værdifulde gadestrøg 

og bygningsmiljøer, som gør byen til noget særligt. Det er 

derfor vigtigt at værne om særpræget ved at fastholde be

varingsværdige bymiljøer og bygningsværker samt at for

bedre de områder, som er skæmmet af forandringer, der 

ikke har respekteret de kulturhistoriske værdier.« Jf. hjem

mesiden www.aarhus.dk 

8. Koolhaas (1997) påpeger, hvorledes globa liseringen ikke 

fører t il homogenisering, men tværtimod frembringer en 

stadig større forskel i bybilledet pga. den stigende konkur

rence om kapita lens gunst. Å-beværtningernes tematise

rede diversitet afspejler i miniformat denne mekanisme. 

9. »Byen uden egenskaben< er Morten Daugaards oversæt

telse af Rem Koolhaas· artikel »The Generic City«. Titlen 

spille r på Robert Musils roman »Der Mann ohne Eigen

schaften«, der skildrer kultursammenbruddet i Wien og den 

karakteropløsning af borgerskabet, som moderniteten ind· 

varslede. 

10. Det etnocentriske kort vil altid placere en bestemt kultur 

som midtpunkt i sit verdensbillede. Det histocentriske bybil

lede vil altid tegne et begyndelsessted som det vigtigste. 
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